إنني أنادي ش ّبان سورية كلهم أينما
ُوج���دوا وأستحلفهم بك ّل عزيز أن
يكونوا ي��دا ً واح��دة إلنقاذ وطننا من
المعتدين عليه.
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الفروف وبلينكن :لتخفي�ض التوتر في �أوكرانيا ...ورئي�سي للتعاون اال�ستراتيجيّ مع بوتين

مجل�س الوزراء االثنين :الموازنة وبدالت الغالء ...وهيئة مكافحة الف�ساد!
الحريريّ ي�سعى لتفاهم نادي ر�ؤ�ساء الحكومات على �سلّة تت�ضمن االنتخابات
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
ت � ّوج ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي السيد اب��راه�ي��م رئيسي زيارته
التاريخية ال��ى موسكو بكلمة ألقاها ام��ام مجلس الدوما
الروسي ،قوطع خاللها مرارا ً بالتصفيق ،أكد خاللها على
قرار الذهاب لتعاون استراتيجي بينه وبين الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،تترجمه الحكومتان الروسية واإليرانية
باتفاقات ثنائيّة متعددة ،كشف وزير النفط اإليراني بعضها
بالحديث عن مشاريع روسية لتطوير حقول الغاز والنفط
ٍ
ومصاف
اإليرانية وبناء مصانع حديثة للبتروكيماويات،
جديدة للنفط ،بينما يلتقي وزي��را خارجية أميركا أنتوني
بلينكن وروسيا سيرغي الفروف في جنيف اليوم لتتويج
المحادثات التي ج��رت خ�لال األسبوعين الماضيين بين
العاصمتين ،وبين موسكو وحلف الناتو ،حول أوكرانيا،
تحت عنوان تخفيض التوتر وفتح الباب للحل السياسي
مجدداً ،بعدما بلغت موجة التصعيد السياسي واإلعالمي
مداها.
لبنانياً ،وزعت األمانة العامة لمجلس الوزراء على الوزراء
الدعوة الجتماع االثنين ،وجدول األعمال المقرر للجلسة،
والذي تض ّمن بدء مناقشة الموازنة بصفتها البند الرئيسي،

والمتوقع أن يستم ّر نقاشها ألكثر من جلسة ،خصوصا ً
لجهة م��وازن��ات ال ��وزارات والخالفات حولها بين الوزراء
المعنيين ووزارة المالية؛ فيما توقعت م�ص��ادر مالية أن
يكون الموضوع الشائك في مناقشة الموازنة والذي سيترك
انعكاساته على مناقشة ورق��ة العمل الخاصة بالتفاوض
بين الحكومة وصندوق النقد ال��دول��ي ،هو موضوع سعر
ال�ص��رف ال��ذي سيُعتمد ف��ي دوالر ال�م��وازن��ة س��واء دوالر
نفقات الكهرباء الذي ال يستطيع أن يكون اسميا ً ألنه يغطي
مشتريات غ��از وف�ي��ول ب��أس�ع��ار حقيقيّة ،وبالمثل أرق��ام
أي سعر للدوالر ،كدوالر
ال��واردات وكيفيّة احتسابها على ّ
الجمارك وتعرفة الكهرباء وفواتير االتصاالت ،والتسعير
ال يمكن إال أن يكون موحداً.
على ج��دول أع�م��ال مجلس ال ��وزراء مجموعة العطاءات
التي ت � ّم االت�ف��اق عليها خ�لال الشهرين الماضيين ،سواء
ب��دالت النقل أو ب��دالت الغالء ،والتي لن تواجه أية مشكلة
في إقرارها ،وفقا ً لمصادر حكوميّة ،مع مناقشة فرضيّة
تقويمها على أساس سعر صرف الدوالر المفترض ،ألنها
ح��ددت على اس��اس سعر ال���دوالر ب �ـ  15ال��ف ل�ي��رة بينما
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رئيسي يلقي كلمته في مجلس الدوما الروسي

إماراتي ي�ستهدف
أميركي ال
العدوان ال
ّ
ّ
المن�ش�آت والأحياء ال�سكن ّية في �صنعاء

رئي�سي من مجل�س الدوما:
ال ن�سعى المتالك �أ�سلحة نوويّة

ش��ن��ت ط���ائ���رات ال���ع���دوان
األميركي اإلم��ارات��ي السعودي
على اليمن أمس الخميس ،عدة
غ��ارات على العاصمة صنعاء
وم��ح��اف��ظ��ة ال���ح���دي���دة ،حيث
استهدفت المنشآت واألح��ي��اء
السكنية.
وأوض���ح مصدر أمني يمني
«أن طيران العدوان استهدف في
الساعات األولى من يوم الخميس
(أم���س) محيط م��ط��ار صنعاء
ال��دول��ي ومنطقة ال��ق��ي��ادة في
مديرية التحرير وسط العاصمة
كما استهدف مدينة الحديدة».
وأش�����ار ال��م��ص��در إل���ى «أن
ال��ط��ي��ران األم��ي��رك��ي اإلم��ارات��ي
المعادي شن غارتين على محيط
مطار صنعاء الدولي ليرتفع عدد
الغارات خالل الساعات القليلة
الماضية على محيط المطار إلى
خمس غارات».
وتابع المصدر «كما استهدف
طيران العدوان منطقة القيادة
اآله��ل��ة ب��ال��س��ك��ان ف��ي مديرية
ال��ت��ح��ري��ر وس���ط ال��ع��اص��م��ة»،
مضيفا ً أن��ه «ف��ي الحديدة شنّ
طيران العدوان أربع غارات على
المدينة وس��ط تحليق مستمر
حتى اللحظة».

أكد الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي أنّ
إي��ران «تسعى إل��ى التعاطي ألقصى ح ّد
مع جميع دول العالم وخاصة دول الجوار
وحلفائها» ،موضحا ً أنّ «هدف وأساس هذا
التعاون والتعاطي هو المصالح المتبادلة
ب��ي��ن ال��ش��ع��وب إلي��ج��اد مجتمع عالمي
ّ
متحضر».
واعتبر رئيسي في كلمة ألقاها أمس،
أمام مجلس الدوما الروسي أن «ما يبعث
على االرتياح اليوم هو وجود أفق واضح
ج��دا ً للتعاون بين إي���ران وروس��ي��ا على
األصعدة الثنائية واإلقليمية والدولية»،
الثنائي
م��وض��ح �ا ً أن ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون
ّ
والمتعدد بين البلدين سينعكس إيجابيا ً
على اقتصاد الشعبين ويساهم في تعزيز
األمن اإلقليمي والدولي ،ويزيد من الفرص
االقتصادية والتجارية التي تكمل بعضها
بين البلدين».
ورأى رئيسي ال��ذي صفق ل��ه أعضاء
الدوما طويالً «أنّ التجارب أثبتت أنّ النظام
العالمي ق��ائ��م على التسلط والهيمنة.
وهذا الوضع لم ينتج إال الحروب والعنف
وانعدام األمن ،والتفرقة بين الشعوب».
ول��ف��ت إل��ى أنّ «ف��ش��ل س��ي��اس��ة ال��غ��زو
واالح��ت�لال واض��ط��رار أميركا للهزيمة من
ال��ع��راق وأف��غ��ان��س��ت��ان ن��اب��ع م��ن مفهوم
مقاومة الشعوب وفكر المقاومة خدمة
الستقالل البلدان ،وبالتالي صار لمفهوم
محوري
المقاومة في المرحلة الجديدة دور
ّ

الم�ستوطنون يوا�صلون اقتحام الأق�صى
بحماية ّ
م�شددة من قوات االحتالل

«يوني�سيف» :انتهاكات ج�سيمة ّ
بحق
 120طف ًال �شاركوا في تظاهرات ال�سودان

استأنف عشرات المستوطنين،
أم���س ،اق��ت��ح��ام ب��اح��ات المسجد
األقصى المبارك ،بحماية مشدّدة من
قوات االحتالل «اإلسرائيلي».
وأف�����ادت م��ص��ادر م��ح��ل � ّي��ة ،أنَّ
مجموعات من المستوطنين اقتحموا
المسجد ،في ظل األج��واء الماطرة،
ونفذوا بداخله جوالت لتقديم شروح
حول «الهيكل» المزعوم.
ّ
ويتحضر آالف الفلسطينيين
ل��ل��م��ش��ارك��ة ال��ح��اش��دة ف��ي ص�لاة
الفجر العظيم اليوم ،نصرة ألهلنا
الصامدين في النقب المحتل ودعما ً
لعائلة الصالحيّة في حي الشيخ
جراح في القدس المحتلة.
واستنفرت الحراكات الشبابية
األهالي في الضفة الغربية والقدس
المحتلة وال��داخ��ل المحتل ألوسع
مشاركة في الفجر العظيم والتي
حملت عنوان «النقب الثائر».
وقالت في دع��وات أطلقتها هذا
األس��ب��وع ،إن إح��ي��اء ص�لاة الفجر
ب��األق��ص��ى ي��أت��ي «ن��ص��رة ألهلنا
الصامدين في النقب المحتل ،الذين
يدوسون مخططات التهجير بسنابك
خيلهم وعزائم رجالهم ونسائهم،
ودعما ً وتقديرا ً لعائلة صالحية التي
ّ
خطت نهجا ً مباركا ً في التصدي
لسياسات التهجير وه��دم المنازل

أش��ارت تقارير دولية إلى
مقتل ع��دد م��ن المتظاهرين
ال��س��ودان��ي��ي��ن المناهضين
لالنقالب العسكري ،بينهم
تسعة أطفال إلى جانب جرح
 13آخرين ،خالل التظاهرات
في األشهر األخيرة.
وأع��ل��ن ال��م��دي��ر اإلقليمي
ل��ـ»ي��ون��ي��س��ف» ف��ي منطقة
ال���ش���رق األوس�����ط وش��م��ال
أفريقيا تيد شيبان وق��وع
أكثر من  120انتهاكا ً جسيما ً
ب��ح��ق األط���ف���ال ،ف��ي جميع
أنحاء السودان ،منذ االنقالب
ال��ع��س��ك��ري ف��ي أك��ت��وب��ر من
الفائت.
وش���دد ال��م��س��ؤول األممي
على أن معظم االنتهاكات
ض���د ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن وق��ع��ت
بحق األوالد المراهقين ،وقد
شملت اعتقال فتيان وفتيات
ال تتجاوز أعمارهم  12سنة،
مشيرا ً إلى أن األطفال تأثروا
نتيجة الهجمات المتكررة
على المرافق الطبية.
وج������دد ش���ي���ب���ان دع����وة
ال��ي��ون��ي��س��ف للسلطات في
ال��خ��رط��وم م��ن أج��ل حماية
األط���ف���ال ال��س��ودان��ي��ي��ن من

في الشيخ جراح والقدس المحتلة».
ب����دوره ،ث � َّم��ن خطيب المسجد
األقصى الشيخ عكرمة صبري هذه
الدعوات الشبابية ،داعيا ً األهل في
الضفة والقدس والداخل المحتل إلى
أوسع مشاركة فيها.
وت���ج���ري االق��ت��ح��ام��ات ع����اد ًة
على دفعتين؛ األول���ى ف��ي الفترة
الصباحيّة وال��ث��ان��ي��ة بعد صالة
الظهر ،باستثناء يومي الجمعة
والسبت ،بتسهيالت ومرافقة من
ق��وات االحتالل .وتعرض المسجد

األقصى النتهاكات عدة خالل عام
 ،2021س���وا ًء أث��ن��اء االقتحامات
ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ي نفذتها جماعات
المستوطنين بحماية مشددة من
قوات االحتالل ،أو ما حصل في شهر
رمضان من اعتداءات واقتحامات
ش ّنتها القوات الخاصة.
وبلغ ع��دد المقتحمين للمسجد
األق��ص��ى ال��ع��ام ال��م��اض��ي ً 34
ألفا
و 562مستوط ًنا مقارن ًة مع  19ألفا ً
عام  2020وقرابة  30ألفا ً في عام
.2019

في معادالت الردع».
وأشار إلى أن «النموذج الناجح للتعاون
بين إي���ران وروس��ي��ا ف��ي س��وري��ة ساهم
في استمرار مقاومة الشعب والحكومة
السورية وتعزيز األمن اإلقليمي».
وت��ط��رق رئيسي إل��ى م��وض��وع الحرب
ع��ل��ى اإلره����اب ،م��ع��ت��ب��را ً أن��ه��ا «ج���زء من
الحرب على التسلط والهيمنة» ،ومؤكدا ً
أن «استراتيجية الهيمنة قد فشلت وأن
أميركا تعيش اليوم في أضعف حاالتها
بينما تتنامى من ق��درات ال��دول المستقلة
بمستوى تاريخي».
واعتبر أنّ «تحالف أميركا الشيطاني مع
اإلرهابيين بات واضحا ً لشعوب غرب آسيا
من سورية إل��ى أفغانستان» ،م��ؤك��دا ً أن
«إيران ال تسعى إلى امتالك أسلحة نووية
وال مكان لهذه األسلحة باستراتيجية البالد
الدفاعية».
ورأى رئيسي أنّ أميركا «تعمل ضد
حقوق الشعب اإليراني وفلسفتنا واضحة
لن نتنازل عن حقوق الشعب وأن الذين
يقولون أميركا ع��ادت لالتفاق النووي
نقول لهم إنها لم تعد ألي من تعهداتها
في االتفاق» .وشدد على أن إيران «تسعى
التفاق جاد إذا ما كانت األط��راف المقابلة
ت��ري��د إل��غ��اء واق��ع��ي �ا ً وم��ؤث��ر إلج����راءات
الحظر».

األذى والعنف أثناء النزاع أو
األحداث السياسية.
وأضاف« :يجب أن يتوقف
االس��ت��خ��دام ال��م��ف��رط للقوة
ض��د ال��م��دن��ي��ي��ن ،ب��م��ن فيهم
األطفال».
يذكر أن رئيس الحكومة

ال��س��ودان��ي��ة االنتقالية عبد
الله ح��م��دوك ،ك��ان ق��د تقدّم
ب��اس��ت��ق��ال��ت��ه م��ط��ل��ع الشهر
ال��ح��ال��ي ،بسبب ال��ت��وت��رات
السياسية وت��ع��ذر التفاهم
مع قيادة الجيش على إدارة
المرحلة االنتقالية.

نقاط على الحروف
ماذا يريد الأميرك ّيون
من االت�صال مع حزب اهلل؟
ناصر قنديل
 ما كشفه رئيس المجلس التنفيذي في حزب اللهالسيد هاشم صفي الدين في السهرة التي جمعته بعدد
م��ن الشخصيات اإلع�لام�ي��ة ،ع��ن م�ح��اوالت أميركية
حثيثة وحديثة لالتصال بحزب الله ودعوته الختيار
المستوى الذي يناسبه للتواصل ،يطرح سؤاالً كبيرا ً
حول كيفية الجمع بين وضع األميركيين لمعركتهم
بوجه حزب الله عنوان مقاربتهم للوضع في لبنان،
وسعيهم لحشد ك��ل خصوم ح��زب الله تحت شعار
تحجيم ال�ح��زب وحلفائه انتخابياً ،ب��ل وض��ع شرط
القطيعة مع حزب الله والعداء له إلدراج أية مجموعة
معارضة او جمعية م��ن جمعيات المجتمع المدني
على لوائح المستفيدين من المساعدات األميركيّة،
من جهة ،وبين سعيهم لهذا التواصل وإلحاحهم عليه
واستعدادهم لقبول المستوى الذين يناسب حزب الله
لتحقيقه؟
 ل��و كانت هناك مواجهات عسكرية وأمنية بينالقوات األميركية وحزب الله ،لكان هذا السعي مفهوما ً
على قاعدة الحاجة لمستوى من التواصل تفرضه
الحروب على المتحاربين ،إلخالء الجرحى والممرات
اإلنسانيّة اآلم �ن��ة ،وفتح ب��اب إع�لان هدنة تفرضها
سياسي قائم على
سياقات الحروب ،لكن في صراع
ّ
ً
استخدام كل األسلحة التعبو ّية ،وصوال لجعل عنوان
السياسة األميركية في مخاطبة اللبنانيين« ،حزب
الله سبب أزماتكم فقاطعوه وواج �ه��وه» ،ث��م القيام
ب��وس��اط��ات لتأمين ت��واص��ل يكسر ه��ذه المقاطعة،
فذلك ليس باألمر العادي ،ألن كل ما يمكن تصنيفه
تحت عنوان ال�ش��ؤون اللوجستية والتقنية التي قد
يحتاج األميركيون لها في لبنان ال تحتاج حوارا ً مع
ح��زب الله وال تواصالً معه ،فتسييرها ال يحتاج ما
هو أبعد من التنسيق والتواصل مع أجهزة الدولة،
ولألميركيين خ�ط��وط ساخنة وف��اع�ل��ة ،م��ع الجيش
والقضاء ومصرف لبنان .وهي عناوين المحاور ذات
الصلة بكل ما يمكن أن يندرج تحت عنوان لوجستي
او تقني أو إداري.
 ال يخفي األميركيون أن ما يريدونه هو تواصلل �ل �ح��وار ال�س�ي��اس��ي ،ف �م��اذا ي��ري��دون أن ي�ب�ح�ث��وا مع
حزب الله ،بل لماذا يريدون أن يبحثوا أي شأن مع
ح��زب ال�ل��ه ،فهم و َم��ن معهم و َم��ن ي��دور ف��ي فلكهم،
و َم��ن يسبّح بحمدهم ،ي�ق��ول��ون إن زم��ن ح��زب الله
في لبنان قد انتهى أو هو قيد النهاية ،وإن األغلبية
اللبنانية بوجه حزب الله قد تحققت شعبياً ،وهي قد
التحقق نيابياً ،وت��ردّد جماعة أميركا ما هو أبعد من
ذل��ك بتسويقهم مقولة أن��ه إذا نجحت المفاوضات
ح��ول الملف النووي بين واشنطن وطهران بتأمين
العودة لالتفاق ،سيكون رأس حزب الله على طاولة
التفاوض ،وإذا فشلت المفاوضات ،سيكون حزب
الله عرضة لحصار مميت؟
 ال �س �ب��ب ب �س��اط��ة ألن األم �ي��رك �ي �ي��ن ي �ك��ذب��ون،وه��م ي�ق��ول��ون لجماعتهم عكس م��ا يعلمون وعكس
م ��ا ي �ع �م �ل��ون .وي �ك �ف��ي ال �ت��ذك �ي��ر ب �م��ا ق��ال��ه روب� ��رت
ماكفرلين مستشار األم��ن القومي في أي��ام الرئيس
(التتمة ص)4
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�أي نتائج لـ «ماراثون»
الحوار الفل�سطيني في الجزائر؟
} عبد معروف
من غزة إلى القاهرة ،وأنقرة والدوحة ودمشق وبيروت
والجزائر ،تتنقل جلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية
بهدف (كما تعلن الفصائل) الوصول إلى المصالحة وينهي
حالة االنقسام لخطوة من أجل وحدة الموقف الفلسطيني في
مواجهة التحديات التي تتع ّرض لها القضية الفلسطينية وفي
مقدمتها االحتالل العنصري الصهيوني ،ومعالجة القضايا
االجتماعية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في الشتات
وخاصة في لبنان ،بانتظار عودتهم إلى وطنهم.
وتتنقل جلسات الحوار من عاصمة إلى أخرى وبرعاية هذه
الدولة أو تلك ،وكأنّ الفصائل تحتاج اليوم إلى رعاية ،وإلى
ك ّل هذا السفر والتنقل بين العواصم من أجل المصالحة في ما
بينها ،ووقف االنقسام .
وال يُعتقد أنّ عامة الشعب الفلسطيني تهت ّم أو تتابع كثيرا ً
مجريات الحوار في الجزائر أو غيرها من العواصم ،ألنّ هذه
الجولة سبقتها جوالت ،وكان االنقسام بعد ك ّل جولة يزداد
انقساما ً واالنشقاق يزداد انشقاقاً ،وألنّ هذا التنقل من عاصمة
إلى أخرى وتحت رعاية هذه الدولة أو تلك ليس له قيمة إنْ
لم تكن قيادة الفصائل بداخلها جادة بالحوار ،وإنْ لم تكن
الفصائل ت��درك حجم معاناة الشعب والمخاطر التي تهدّد
القضية الوطنية ،وحجم مخاطر الهجمات وسياسات العدو
«اإلسرائيلي».
لكن يبدو أنّ التأرجح بين العواصم وتحت رعاية هذه الدولة
أو تلك ،يشير إلى أنّ االنقسام الفلسطيني له أبعاد إقليمية وله
المتفجر على مستوى المنطقة كلها ،وإذا
عالقة بحالة الصراع
ّ
لم يكن ذلك ،فلماذا ك ّل هذا التأرجح بين العواصم ،ولماذا ال
يكون الحوار بمكان واحد ،حتى ال تتع ّرض الفصائل أليّ تدخل
أو إحراج من الدولة المضيفة.
الوضع الفلسطيني خطير ،ليس بسبب شدة الهجمات
وتصاعد العدوان «اإلسرائيلي» فقط ،وحجم التآمر االقليمي
والدولي لتصفية القضية الفلسطينية فحسب ،بل إنّ المخاطر
ت���زداد أكثر بسبب ح��االت االنشقاق واالنقسام والتشتت
والشرذمة التي تم ّر بها الفصائل الفلسطينية ،وهذا يتطلب
إرادة فلسطينية صلبة وفصائل يمكن لها أن تعي مخاطر
المرحلة ،وتضع حدا ً
للتعصب وللفئوية التنظيمية ،الوضع
ّ
خطير وال يحتمل «ماراثون» الجلسات وال يكفي التقاط الصور
والتصريحات والبيانات ،فالعدو يزداد قوة ووحشية وال يزال
يحت ّلاألرضويصادرالممتلكات،ويبنيالمستوطنات،ويقتحم
المقدسات ،والشعب في الشتات ال يزال يعاني الحرمان والقهر
والبرد والفقر والضياع والفوضى.
وه��ذا الوضع الخطير ،يجعل من المصالحة ووض��ع ح ّد
لالنقسام ووحدة الموقف أمرا ً ضروريا ً على أن يكون الحوار
جادا ً وفاعالً وملموساً ،وفق أسس ونقاط برنامجية وطنية،
فليس من حق الفصائل أن تتبادل الشتائم والتخوين ،وتمارس
سياسة التضليل ض ّد الشعب ،وأن تتهم بعضها بالخيانة
واالنحراف وفي اليوم التالي تجلس قيادة الفصائل على طاولة
حوار «وطني» ألنّ طاولة الحوار «الوطني» ال يجلس عليها
وال يشارك فيها إال األطراف والفصائل الوطنية ،وإذا خرجت
الفصائل من طاولة الحوار في هذه العاصمة أو تلك ال يحق
لها أن تتهم بعضها في اليوم التالي بـ «الخيانة» ألنها في تلك
الحالة تكون قد جالست «الخائن» وهذا معيب.
وأيضا ً ليس من حق الفصائل التي تتهم بعضها بأنها تخدم
أجندات خارجية وإمارات دينية وليست من النسيج الوطني
الفلسطيني ،وبعد أيام قليلة يجلسون معا ً على طاولة حوار
«وطني» فمن يخدم أجندات خارجية ليس فصيالً وطنيا ً وال
يحق له المشاركة على طاولة حوار «وطني» ،وإال تكون طاولة
الحوار تجمع فصائل تحاول ّ
فض الخالف بينها بسبب وضعها
الداخلي المأزوم ،وليس طاولة حوار وطني ألنّ الوطن يتع ّرض
للعدوان والقضية تتع ّرض لهجمة والشعب يتع ّرض للموت.
الخالف بين الفصائل الفلسطينية ليس في ميادين القتال
مع العدو ،وليس على برامج إنقاذ الالجئين من مأساتهم،
إنه خالف سياسي فصائلي ،فالعمليات بعمق العدو متوقفة،
وميادين القتال مع االحتالل هادئة نسبيا ً رغم عمليات التصدي
البطولية لثوار الشعب ،والالجئون يعيشون بأسوأ أوضاعهم،
لذلك ال ب ّد من التأكيد على أنّ الخالف بين الفصائل هو صراع
على السلطة والقيادة ،وهذا موضوع ثانوي لدى الشعب أمام
المخاطر التي يتع ّرض لها الوطن ،الشعب يريد وحدة وطنية
حقيقية  ،ال وح��دة فصائل تتهم بعضها باألمس بالخيانة
والتنسيق وخدمة أجندات وإمارات دينية وتجلس اليوم على
طاولة حوار «وطني»!
الشعب يحتاج إل��ى وح��دة وطنية ،أطرافها ال تتبادل
االتهامات ،وحدة وطنية تعمل من أجل الوطن ،برامجها وأدواتها
وطنية ال تساوم ،وال تخدم أجندات خارجية ،فال انشقاقات وال
انقسامات وال حوارات بين الفصائل ته ّم الشعب اليوم ،إن لم
تعمل جادة على الحشد والوعي والتنظيم في ميادين القتال
ض ّد االحتالل ،وفي ميادين مواجهة المخاطر التي يتع ّرض لها
الالجئون الفلسطينيون في الشتات خاصة في لبنان.
وجلسات الحوار في الجزائر إنْ لم تكن على هذه األسس فال
قيمة لها ،ولن تكون نتائجها إال الصور والبيانات.
والمخاطر التي تتع ّرض لها القضية الفلسطينية ،ال يعفي
الشعب الفلسطيني والنخب الوطنية في صفوفه من المسؤولية
بدفع الفصائل للوحدة «الوطنية» الجادة والفاعلة وتمارس ك ّل
أنواع الضغط من أجل وضع ح ّد لالنقسام والعمل بجدية من
أجل الوطن ال من أجل النفوذ والسيطرة واالمتيازات.

خفايا
قالت مصادر على صلة بنادي رؤساء
الحكومات السابقين إن اتفاقا ً تم على
تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة
حكومات ما بعد االنتخابات والرئيس
منسقا ً للتكتل النيابي
فؤاد السنيورة ّ
الموحد على أن يحتفظ الرئيس
ّ
الحريري بموقع الزعامة لحين
سعد
ّ
جهوز ّيته للعودة كمرشح لرئاسة
الحكومة.

كوالي�س
أوروبي عن مسؤول
دبلوماسي
نقل
ّ
ّ
أوروبي بارز قوله إنه سمع من
ّ
وزير الخارجية األميركية رفضا ً
للتفكير بض ّم أوكرانيا لحلف الناتو
ليس بداعي تفادي اجتياح روسيا
ألوكرانيا بل خشية من أن يحصل
االجتياح الروسي بعد ض ّمها للحلف
ما يجعل الغرب في وضع صعب أمام
تح ّدي الرد.
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ا�ستهداف الإمارات ...بين الميزان اال�ستراتيجي ومعادالت الردع
} د .حسن مرهج
ميزان استراتيجي ال يمكن تجاهله ،ومعادالت ردع صاخبة وقوية؛
هاتان الجزئيتان هما السياسة الجديدة التي عنونت استهداف اإلمارات
من قبل أنصار الله في اليمن ،إذ لم يكن من السهولة بمكان ،أن تقوم هذه
الجماعة ،باستهداف العمق اإلماراتي ،وفق عنصري السرية والمفاجأة،
فالهجوم في عنوانه العريض ،لم يكن تكتيكياً ،بقدر ما هو هجوم
ردعي بمضامين بعيدة المدى ،وعلى الرغم من بدائية األسلحة اليمنية
«إنْ
صح التعبير» ،مقارنة بالترسانة العسكرية لدول العدوان على
ّ
اليمن ،إال أنّ االستهداف النوعي لإلمارات في توقيته ومضمونه ،وكذا
في معادالت الجغرافيا ،كان عبارة عن رسالة سياسية ،لكن بمضمون
عسكري مفاجئ وصادم ،لإلمارات وكذا للسعودية ،وباقي دول العدوان
على اليمن الجريح.
في ذات اإلطار ،فإنّ استهداف اإلمارات ،وسم مشهد الخليج العربي،
بضرورات بات من األهمية بمكان ،السعي وراء وضع ح ٍّد لمعاناة اليمن
واليمنيين ،وال ب ّد أيضاً ،من إنهاء هذه الحرب العبثية ،أما في العمق ،فإنّ
االستهداف كانت له رسالتان ،األولى هي إنذار لقوى العدوان بضرورة
إيقاف الحرب على اليمن واليمنيين ،واالبتعاد عن مأرب وشبوة ،واأله ّم،
أنّ استهداف اإلم��ارات بهذه الدقة العالية ،يُع ّد في البعد العسكري،
تأطيرا ً لمشاريع اإلمارات في اليمن ،وتحديدا ً لجهة تأسيسها ما يُس ّمى،

قوات العمالقة اليمينة ،ليكون هذا االستهداف في مداه البعيد أيضاً ،أن
أنصار الله قادرة على نسف هذه القوات.
أما الرسالة الثانية ،فهي بأبعاد إقليمية ودولية ،اذ ال يخفى على
أحد ،بأنّ أنصار الله واللجان الشعبية اليمنية ،تتلقى الدعم من إيران،
وهذا في المضمون والمحتوى ،هو دعم مشروع ،إذا ما نظرنا لطبيعة
التحالفات السياسية ،االصطفافات االستراتيجية ،وبالتالي ،فإنّ
االستهداف هو أيضا ً رسالة ردع بأنّ إيران قادرة على خلط أوراق الشرق
األوس��ط ،سواء و ّقعت اتفاقا ً نوويا ً ـ في فيينا أم ال ،واالستخدام لهذه
األوراق يستهدف ليس فقط اإلم��ارات ،وإنما أيضا ً الدول التي تقف في
مقاومة المشروع النووي اإليراني ،وذلك لمنع ضرب المفاعالت النووية
اإليرانية مستقبالً ،لذلك هو عملية مصغرة واستباقية للردع المستقبلي
إليران لمتابعة مشروعها النووي ،فقد ت ّم انتقاء أهداف دقيقة ترتبط
بهدفين حيويين ،وهما «النفط» و»المطار» ،وليس مواقعَ عسكرية ،مما
يوضح الهدف الردعي للهجوم وليس التعبوي ،كما بدا واضحا ً من خالل
الخسائر البسيطة ،وبالرغم من وجود خسارة بشرية ،إال أنّ الهدف كان
ردعيا ً بحتاً.
حقيقة األمر ،ال يمكن فصل استهداف اإلمارات ،عن مسار المعارك في
اليمن ،وتحديدا ً في شبوة وم��أرب ،وزي��ارة المتحدث باسم الحوثيين
محمد عبد السالم إلى إي��ران ،قبل يوم من استهداف اإلم��ارات ،ولقائه
برئيس وأمين عام المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني ،وفي اليوم

نفسه ،وصل الجنرال إسماعيل قاآني ،قائد فيلق القدس اإليراني إلى
العراق ،األمر الذي يشي بأنّ هناك تحركات استراتيجية جديدة ،سيكون
لها األثر األكبر في هندسة عناوين المنطقة ،من اليمن وحربها العبثية،
إلى لبنان ومحاوالت إغراقه باألزمات ،م��رورا ً بالدولة السورية التي
تنفض غبار الحرب عنها ،وتستع ّد للنهوض سياسيا ً واقتصادياً ،وصوال ً
إلى إيران ،ورسائلها القوية إقليميا ً ودولياً.
إذن ،ودون مواربة ،سيكون هناك تصعيد وتصعيد مضاد ،للوصول
إلى األه��داف والنتائج المرجوة من سياسات محور المقاومة عموماً،
وعلى الرغم من إيماننا بضرورة تغيير العديد من سياسات المحور،
إال أن السياسات الجديدة والتي تتمثل ،في استهدافات مركزة ونوعية
وعميقة ،قد يحقق المطلوب والذي ترغب به شعوب وجماهير المقاومة،
خاصة أنّ استهداف المصالح األميركية في اإلقليم ،أو ضرب منشآت
حيوية في دول العدوان على عموم دول المحور ،سيكون له أثر إيجابي
ها ّم ،ستتبلور نتائجه خالل اآلتي من األيام.
وفي النهاية ،استهداف اإلمارات ،سيضع جميع أعداء محور المقاومة،
أما ميزان استراتيجي جديد ،ومعادالت ردع صاخبة وقوية ،فاليوم
هناك معادالت جديدة ترتسم في مشهد الشرق األوسط ،وعلى الجميع
قراءة هذه المعادالت بمنظور جديد ،ورؤية جديدة وواضحة ،ما يعني،
أنّ دول المحور باتت أمام انتصارات جديدة ،ستؤتي ثمارها قريباً.

عون �أمام ال�سلك الديبلوما�سي :عازمون على تحقيق الإ�صالحات رغم ّ
كل العراقيل
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون أن «لبنان النازف اليوم ،قادر على
تضميد جراحه واستعادة عافيته ،ألن
إرادة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين
صلبة وتعلّقهم بوطنهم ال بديل عنه».
وشكر عون في كلمة له أمام أعضاء
السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات
الدولية ال��ذي��ن زاروه أم��س ف��ي قصر
بعبدا للتهنئة ب��األع��ي��اد ،ف��ي حضور
وزي��ر الخارجية والمغتربين الدكتور
عبد الله بو حبيب واألمين العام لوزارة
الخارجية السفير ه��ان��ي شميطلي،
«جميع ال��دول على مساعدتها في ظ ّل
الظروف الصعبة التي عاشها هذا البلد
وال يزال» ،الفتا ً إلى أن «بعض الجهات
تعمل على استثمار هذا الدعم المادي
واإلن��س��ان��ي أله���داف سياسية وتحت
شعارات ملتبسة ،خصوصا ً أن لبنان
على أبواب انتخابات نيابية».
ودع��ا إل��ى «ض��رورة الحذر من هذه
المجموعات وحصر الدعم والمساعدة
بمؤسسات الدولة والهيئات والمنظمات
اإلنسانية والدولية التي أثبتت تجردّها
وحيادها والتزامها المواثيق الدولية
التي ترعى حقوق اإلنسان.
وت����وج����ه إل�����ى أع����ض����اء ال��س��ل��ك
الديبلوماسي قائالً «لبنان بطبيعته
ليس مم ّرا ً أو مق ًّرا ً لما يُمكن أن يسيء
إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها،
وال يشكل تدخالً في شؤونها الداخلية
وخصوصا ً ال���دول العربية الشقيقة
التي وقفت دوما ً إلى جانبه ،وال سيما
في الظروف الصعبة التي م ّر بها ولما
يزل» ،آمالً أن تكون مواقف بعض الدول
مماثلة لمواقفه« ،بحيث ال ُتستعمل
ساحته ميدانا ً لتصفية خالفاتها أو
صراعاتها اإلقليمية وال تدعم فئات
أو مجموعات منه على حساب فئات
أخرى».
وأك��د عزمه ،بالتعاون مع مجلس
النواب والحكومة ،وبما تب ّقى من واليته،
على «متابعة العمل على الرغم من كل
العراقيل من أجل تحقيق اإلصالحات
التي التزمت بها وال��ت��ي طالما دعت

عون يلقي كلمته أمام السلك الدبلوماسي في بعبدا أمس
دولكم إل��ى تطبيقها وال سيما اعتماد
خ� ّ
�ط��ة التعافي المالي واالق��ت��ص��ادي
التي ستق ّرها الحكومة اللبنانية خالل
األسابيع القليلة المقبلة في مجلس
الوزراء الذي سيعود إلى االنعقاد بعد
تعطيل قسري ،بالتزامن مع التدقيق
المحاسبي ال��ج��ن��ائ��ي ف��ي حسابات
مصرف لبنان واإلدارات والمؤسسات
والمجالس األخ���رى ،لتحديد أسباب
ال��ت��ده��ور المالي ال��ذي أص��اب لبنان
والمقصرين الذين
ومحاسبة المرتكبين
ّ
ساهموا من خالل الفساد الذي مارسوه
طوال ثالثة عقود والهدر والسياسات
االق��ت��ص��ادي��ة والنقدية الخاطئة في
تح ّكم منظومة معروفة بمقدرات البالد

وال��ت��ص��رف بها بما يخدم مصالحها
وممارسة سياسة استئثار بحماية
داخلية وخارجية».
وإذ أش��ار إل��ى «اس��ت��م��رار إسرائيل
في خرقها القرار الدولي  ،»1701جدّد
«التزام لبنان مضمون هذا القرار ،من
دون أن يعني ذلك االنكفاء عن المطالبة
بحقه في ممارسة سيادته على أرضه
وم��ي��اه��ه واس��ت��ث��م��ار ث��روت��ه النفطية
والغازية ،مع رغبته في التفاوض من
أجل ترسيم حدوده البحرية الجنوبية
على نحو يحفظ حقوقه في المنطقة
تنص
االقتصادية الخالصة وف��ق ما
ّ
عليه القوانين والمعاهدات الدولية ذات
الصلة».

(داالتي ونهرا)
وأمِل أن «يعود االستقرار إلى سورية،
بحيث يعود النازحون في لبنان إلى
أرضهم وممتلكاتهم ،خصوصا ً أن لبنان
ينظر بريبة إلى مواقف دولية تحول
حتى اآلن دون هذه العودة على الرغم
من توقف القتال في مناطق واسعة
من سورية ،ما يطرح عالمات استفهام
حول أسباب عرقلتها».
م���ن ج��ه��ت��ه ،ح� ّ
���ث ع��م��ي��د ال��س��ل��ك
ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي ال��س��ف��ي��ر ال��ب��اب��وي
ال��م��ون��س��ن��ي��ور ج�����وزف س��ب��ي��ت��ري،
جميع اللبنانيين على «ال��ث��ب��ات في
التزامهم بالحرية والحقوق األساسية
والديمقراطية والتضامن ،لكي يستمروا
ف���ي ب��ع��ث األم����ل ب��إم��ك��ان��ي��ة العيش

المشترك المتناغم والتقدم» .ولفت إلى
أن «المصاعب التي تع ّرض لها لبنان
في العامين الماضيين ،مع كل ما حملت
معها من آالم ،لم تطفئ شعلة الحرية
وال روح التضامن لدى اللبنانيين».
وقال «ال حلول يمكن التوصل إليها،
من دون حوار صادق ،قائم على أساس
احترام اآلخر ،كما ذكرتم أخيرا ً يا فخامة
الرئيس .بالفعل ،إن الحوار المستم ّر
على األصعدة كافة ،وحد وليس فرض
االيديولوجيات ،يستطيع أن يساعد
ف��ي توضيح االحتياجات الحقيقية
لمختلف مك ّونات المجتمع اللبناني
والسماح باتخاذ القرارات الصحيحة
وتنفيذها».

ميقاتي يرعى �إطالق ا�ستراتيجية ال�شراء العام:
نقطة انطالق التخاذ الإجراءات الإ�صالحية ال�ضرورية
أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن
«حكومتنا تعاود جلساتها االسبوع المقبل
لدرس واقرار الموازنة العا ّمة التي تشكل
محطة أساسية تحتاجها البالد النتظام
عمل ال���دول���ة» ،م��ش��دّدا ً على «ض���رورة
تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة
أساسية على طريق اإلصالح المنشود .وال
ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها
االنتخابات النياب ّية التي سنعمل أيضا ً
على تأمين األطر الالزمة لإلشراف عليها
وإدارتها بفعال ّية وشفاف ّية».
وق����ال م��ي��ق��ات��ي خ�ل�ال رع��اي��ت��ه حفل
«إط�لاق اإلستراتيجية الوطنية إلصالح
الشراء العام» في السرايا الحكومية أمس
«المناسبة تأتي منسجمة مع تطلّعات
حكومتنا اإلصالحية التي ّن��ص عليها
بيانها ال����وزاري ،ه��ذه التطلّعات التي
انبثقت أوال ً من إرادت��ن��ا الذاتية ورغبة
المجتمع اللبناني باإلصالح ،وتناغمت
ثانيا ً مع توصيات األس��رة الدولية التي
تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره
ثالثا ً في سلّم اإلص�لاح��ات بعد إصالح
الكهرباء وإصالح القضاء».
وأضاف «إصالح منظومة الشراء العام
في لبنان جزء ال يتجزأ من رزمة اإلصالحات
الماليّة األساسيّة ال��ض��رور ّي��ة لتحقيق
االن��ض��ب��اط ال��م��ال��ي وال��ح��وك��م��ة المالية
ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسيّة .وهو
من اإلصالحات المطلوبة من قبل صندوق
النقد الدولي».
وأك���د أن ه��ذه اإلستراتيجية «نقطة
ان��ط�لاق الت��خ��اذ اإلج����راءات اإلصالحية
منسق بين الجهات
الضرورية بشكل
ّ
المعنيّة كافة على المستوى الوطني،
ومع الشركاء الدوليين والجهات المانحة
التي أدعوها إل��ى مساعدتنا على وضع
هذه اإلستراتيجيّة موضع التنفيذ بشكل
عاجل ،وعلى توفير ما تحتاجه من موارد
ماديّة ومساندة تقنيّة والسيّما أنّ دخول
قانون الشراء العام حيّز التنفيذ سيكون
بعد حوالى ستة أشهر من اآلن وهذه مدّة
قصيرة جداً».
وأوضح أن «من جهتنا ،سنعمل سريعا ً
ع��ل��ى اس��ت��ك��م��ال ال��خ��ط��وات ال��ض��رور ّي��ة
إلص���دار المراسيم التنفيذيّة ال��ت��ي من

خالل إطالق اإلستراتيجية الوطنية إلصالح الشراء العام في السرايا أمس
شأنها تفعيل عمل الهيئتين الجديدتين
اللتين استحدثهما ه��ذا القانون ،وهما:
هيئة الشراء العام وهيئة االعتراضات
منصة إلكترونيّة
ومندرجات القانون من
ّ
مركزيّة وتدريب للكادر البشري ودفاتر
ش��روط نموذجيّة تش ّكل أدوات حقيقيّة
لنقلة نوعيّة في إدارة المال العام ،وفي
تحقيق الشفافيّة والمساءلة المطلوبة».
من جهته ،اعتبر المدير اإلقليمي لدائرة
المشرق في البنك الدولي كومار جاه أن
«إصالح عمليات الشراء العام وإجراءاته
ش��رط أساسي لمعالجة األزم��ة المالية
واالقتصادية العميقة ولتعزيز الحوكمة
والمحاسبة وإع���ادة الثقة بمؤسسات
الدولة».
وأكد استعداد البنك الدولي «لمواصلة
دعم لبنان في الخطوات المقبلة في هذا

المجال بالتعاون مع كل الشركاء الدوليين
والمؤسسات اللبنانية».
المنسق الخاص لألمم المتحدة
أ ّما نائبة
ّ
في لبنان نجاة رشدي ،فن ّوهت بإعداد هذه
اإلستراتيجية ،ورأت أن «الخطوة األكثر
أهمية تكمن في حشد الزخم المطلوب
لضمان اإلرادة السياسية لوضع هذه
اإلستراتيجية موضع التنفيذ وإيالئها
األهمية القصوى».
وأش��ار سفير االتحاد األوروب��ي رالف
طراف في كلمته ،إلى أن «االتحاد األوروبي
م��س��ت��ع� ّد ل��دع��م ه���ذا ال��م��س��ار م��ن خ�لال
المساعدة التقنية والمالية لتطبيق هذه
اإلستراتيجية» ،فيما رأى مم ّثل السفيرة
الفرنسية فرنسوا دي ريكولفيس بدوره،
أن «ه��ذا اإلص�لاح خطوة مهمة ننتظرها
نص عليه مؤتمر
منذ فترة طويلة وهو ما ّ

(داالتي ونهرا)
سيدر وإطار التعافي واالعمار» ،معلنا ً أن
«فرنسا ساهمت في هذه اإلستراتيجية من
خالل خبراء».
واعتبر وزير المالية يوسف الخليل من
جهته ،أن «إطالق اإلستراتيجية الوطنية
إلص�لاح ال��ش��راء العام خطوة منسجمة
أوال ً مع متطلبات اإلصالح التي التزمت به
حكومتنا ،وثانيا ً مع مطالبة المجتمعين
اللبناني وال��دول��ي تأمين أعلى درج��ات
الفعالية والشفافية والمساءلة في إنفاق
المال العام».
ورأى أن «في إصالح الشراء العام فرص
جدية للتطبيق الفعلي لهذه المبادئ،
وضع مداميكها القانون الجديد ،لكن أيضا ً
واأله��م بالنسبة ألوضاعنا المالية اليوم
هو تحقيق انتظام مالي أكبر من خالل
مبدأ اإلدماج بالموازنات .هذا المبدأ يتطلب

تخطيطا ً مسبقا ً لإلنفاق ،ورؤية متوسطة
األج��ل مدمجة في مشروع م��وازن��ات كل
جهة شارية في الدولة».
وقال النائب ياسين جابر «ونحن نطلق
اإلستراتيجية الوطنية إلص�لاح الشراء
العام علينا أن نتذ ّكر أن ه��ذه العملية
بحاجة إل��ى إمكانات كبيرة للتحضير
إلط�لاق ه��ذا المشروع الطموح وليكون
جاهزا ً للتنفيذ في الصيف المقبل حسب ما
ينص القانون».
وقال «نعلم جميعا ً أن الظروف التي
يم ّر فيها لبنان صعبة والطريق الوحيد
لتجاوز الصعوبات هو من خالل تغيير
المسار والمبادرة إل��ى تنفيذ إصالحات
هيكلية جدية ،وقانون الشراء العام هو
أحد أهم هذه اإلصالحات ،هو خطوة في
االتجاه الصحيح».
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«�لوفاء للمقاومة» :لتوفير ّ
كل م�شتلزمات �إنجاح �ل�شتحقاق �لنتخابي
رأت كتلة الوفاء للمقاومة ،أنّ «إعالن حزب
الله وحركة أمل موافقتهما على العودة إلى
حضور جلسات مجلس الوزراء ،ح ّرك الركود
السياسي المحلّي وفتح الطريق أمام درس
ووضع اللمسات
مشروع الموازنة من جهة،
ِ
األخيرة على خطة التعافي االقتصادي ،من
أجل إعادة االنتظام إلى الدورة االقتصادية
في البالد» ،مشير ًة إلى أنّ اللبنانيين «الذين
يكابدون فــي هــذه األيـــام نتائج العاصفة
الثلجية ،يأملون أن تتحرك الحكومة بالحرارة
المطلوبة لبعث الدفء لدى المواطنين عبر
إقرار المساعدات الحياتية واالجتماعية وغير
ذلك مما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي
لموظفي القطاعين العام والخا ص ولألسالك
المدنية والعسكرية».
وأعلنت الكتلة في بيان عقب اجتماعها
الــدوري أمــس ،برئاسة النائب محمد رعد،
إلى أ ّنها «ستواكب المناقشات الوزارية خالل
جلسات الحكومة في األيام واألسابيع القليلة
المقبلة ،وهي ترقب أن تأتي ّ
خطة التعافي
متوازنة ،وأن تتسم الموازنة بالواقعية وأن
تكون غير محبطة للمودعين وللمعسرين
اللبنانيين ولذوي الدخل المحدود من جهة،
وغير خاضعة للشروط التعجيزية للمانحين
من جهة أخرى».
وبانتظار استــئناف الحكومة لجلساتها،
رأت الكتلة أن «اإلجــــراءات االستثــنائية
لخفض سعر صرف الدوالر وضبط معدالت
التضخم لن تؤدّي مفاعيلــها المستدامة ما
لم تستند إلــى إقــرار ّ
خطة التعافي المالي

كتلة الوفاء للمقاومة مجتمعة برئاسة رعد
واالقتصادي بوصفها أولوية ال تحمل مزيدا ً
من التأخير».
وأشــــارت إلـــى أن «الــعــقــد االستثنائي
للمجلس النيابي والــذي بــدأ منذ العاشر
من الشهر الجاري ،يُتيح إصدار العديد من
القوانين التي تضع الحلول للمشاكل الناجمة
عــن تـــردّي الــوضــع االقــتــصــادي والصحي
والتربوي في الــبــالد ،فضالً عن تلك التي
ّ
المعطل أو المربك للمحاكم
التعسر
تعالج
ّ
الناظرة في دعــاوى أفرقاء العقود الناظمة

ب ّري دعا �للجان �إلى جل�شة م�شتركة
وعر�ض �لأو�شاع مع حجار وبوحبيب

(موقع العهد)
لالتفاقات المتع َّذر تنفيذها».
وشدّدت على وجوب توفير كل مستلزمات
إنجاح االستحقاق االنتخابي النيابي بدءا ً
مــن جــهــوزيــة الهيئة الوطنية لــإشــراف
على االنتخابات وصوال ً إلى تأمين األوراق
والمطبوعات والقرطاسية الالزمة للدوائر
والمديريات واألقضية والمحافظات» ،مؤكد ًة
أنّ على وزير الداخلية أن يتح ّمل مسؤوليته
فــي هــذا المجال باعتباره رأســـا ً لــلــوزارة
المعنية بهذا االستحقاق.

ولفتت الكتلة إلى أ ّنها «تابعت الجهود
األخيرة التي قامت بها وزارة االقتصاد ،من
أجل مراقبة األســواق ومالحقة المحتكرين
والمتالعبين بأسعار المواد والسلع».
وشـــدّدت على «ضـــرورة مواصلة هذه
الجهود باستمرار» ،داعــي ـ ًة «التجار إلى
تحسس الوضع البائس للمواطنين والتعاون
ّ
لتخفيف العبء عنهم وتجنب المبالغة في
تحقيق األربــاح في هذه المرحلة العصيبة
التي تم ّر بها البالد».

حم ّية تب ّلغ مو�فقة فرن�شا على هبة �لبا�شات
وبحث �إنتاج �لكهرباء في �لم�شاحات �لخالية للمطار و�لمر�فئ
تبلّغ وزيـــر األشــغــال الــعــامــة والنقل
اللبناني الدكتور علي حمية ،الــذي يزور
باريس ،من نظيره الفرنسي جان باتيست
جباري موافقة حكومة بــالده على الهبة
المتعلقة بــالــبــاصــات الــتــي ستت ّم على
مراحل.
الــوزيــران عقدا اجتماعا ً رسميا ً بحثا
خالله فــي عــدّة مواضيع تتعلق بالنقل
العام وهبة الباصات ومرفأ بيروت ومطار
بيروت الدولي وسكك الحديد ،وت ّمت مقاربة
موضوع النقل العام من خالل شقين:
ـ األ ّول :االستعانة بخبرات الجانب
الفرنسي لرسم إطار قانوني يلحظ الشراكة
بين القطاعين العام والخاص تلبية لرؤية
الوزارة التي ترتكز على تنظيم الدولة لهذا
القطاع وامتالكها آالف الباصات وفتح
المجال لتشغيله من قبل القطاع الخاص،
لــيــبــدي الــجــانــب الــفــرنــســي اســتــعــداده
بالمساهمة بهذه الدراسة.
ـ الثاني :حول هبة الباصات ،حيث أبلغ
وزير النقل الفرنسي نظيره اللبناني موافقة
حكومة بالده على الهبة ،على أن تتم على
مراحل متتالية لناحية العدد.
وزيــر النقل الفرنسي أبــدى استعداد
فــرنــســا لــمــشــاركــة لــبــنــان فــي خبراتها
فــي مــوضــوع مــرفــأ بــيــروت وعــلــى كافة
المستويات ،بهدف نهوض هــذا المرفق
مجددا ً واستعادة نشاطه ودوره االقليمي،
معربا ً عن تقديره «للرؤية التي يحملها
الوزير حمية للمرفأ والمرافق األخــرى»،
ومبديا ً استعداده للمشاركة مع لبنان في
كافة الدراسات التي وضعتها فرنسا.
كما نــاقــش الــوزيــران مــوضــوع مطار
بيروت الدولي وإمكانية االستفادة منه

حمية مع نظيره الفرنسي
إلجراء المعايرة والدعم الفني لنظام توجيه
الرسائل الجوية الجوية (،)THALES
إضافة لتعزيز دور شركة «طيران الشرق
األوســـــط» فــي أوروبـــــا والــحــفــاظ على
خدماتها ،والتعاون مع المديرية العامة
لــلــطــيــران الــمــدنــي ،حــيــث أبـــدى جــبــاري
استعداده للتعاون واجـــراء ما يلزم من
اتصاالت لتحقيق ذلك.
الوزير حمية عرض رؤيته بخصوص
سكك الحديد وأهمية ربط المرفأ والمطار
بخطوط إلــى المناطق اللبنانية وصــوال ً
للحدود السورية ،والقت ثناء من الوزير
الفرنسي على تلك «الرؤية وأثرها الهام
على صعيد مكانة المرافئ اللبنانية ودور
لبنان المستقبلي» ،كما أشـــار جباري
إلى أنه سيتواصل مع الشركات المعنية

بسكك الحديد -والتي سيزورها حميهة
غدا ً  -لمتابعة الدراسات حول جدوى هذا
المشروع.
جباري أشار أيضا ً إلى أ ّنه «من الممكن
أن يزور لبنان لمتابعة ك ّل ما جرى النقاش
حوله والتنسيق مع نظيره اللبناني».
إلى ذلك عقد حمية في السفارة اللبنانية
في باريس اجتماعا ً مع المدير اإلقليمي
لشركة  Veoliaالــتــي ُتعنى بالطاقة
والنفايات ومياه الصرف الصحي .وتناول
اللقاء كيفية االســتــفــادة مــن المساحات
الخالية في مطار ومرفأ بيروت والمرافئ
األخرى لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج
الغاز من مياه الصرف الصحي التي ُتم ّرر
في قنوات أسفلهما.
وأكد حميّة أنّ «هدفه على الدوام زيادة

الخدمات وتحسينها بغية زيادة إيرادات
الخزينة العا ّمة من خالل االستثمار األمثل
لكل مــا يتعلق بمرافق الــدولــة كالمطار
والمرافئ».
وفــي هــذا اإلطــار ،أشــار إلــى أنــه «يمكن
االستفادة من المساحات الخالية سواء في
المطار أو حتى في المرافئ كافة في إنتاج
طاقة كهربائية إضافية باستغالل الطاقة
الشمسية والتي ُتخ ّفف من النفقات المالية
التي تدفعها هذه المرافق إلنتاج الكهرباء
عبر الوقود».
وأعلن أنه «ت ّم االتفاق مع الشركة على
إرســال فريق تقني إلعــداد دراســة للمطار
للنظر في كيفية االستثمار األمثل للطاقة
الشمسية مع الحفاظ على جودة الخدمات
فيه ،وكذلك األمر ت ّم االتفاق معها أيضا ً على
دراسة ثانية لكيفية االستفادة من المياه
المبتذلة والتي ُتم ّرر إلى البحر أسفل أو
بمحاذاة هذه المرافق إلنتاج الغاز منها
واستفادتها منه ،مع إمكان بيعه أيضاً ،وكل
ذلك في سبيل زيادة اإليرادات التي عبرها
نستطيع خلق خدمات إضافية جديدة في
هذه المرافق».
واجتمع حميّة مع المدير العام لشركة
« »Alstomالــتــي ُتعنى بقطاع النقل
وصناعة الــقــطــارات بوبا ال فـــارش .كما
اجتمع مع نظيره الفرنسي جان باتيست
دجــيــبــاري لــبــحــث ســبــل الــتــعــاون بين
الوزارتين.
كما اجتمع مع المدير العام للشؤون
الدولية للشركة الوطنية للسكك الحديد
« »sncfدييكو دياز ،وتال االجتماع جولة
ميدانية قام بها حميّة في محطة «سانت
الزار».

�تفاق بين فيا�ض و�أبو �شقر� وطلي�ض
لتاأمين �لمازوت بالليرة ح�شب �لجدول
اتفق وزير الطاقة والمياه وليد فياض
ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل الب ّري
بسام طليس وممثل موزعي المحروقات
فــادي أبــو شقرا ،خــالل اجتماعهم أمس،
على «ضـــرورة تحصين دور الــدولــة عبر
المديرية العا ّمة للنفط ومنشآت النفط في
وزارة الطاقة من أجل الحفاظ على توازن
وثبات السوق وضمان المبيعات باألسعار
الرسمية والحفاظ على األمن الطاقوي من
خالل مخزون إستراتيجي».
وتــنــاول اللقاء مــوضــوع النقل العام

واالتفاق الــذي جرى مع رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي في تشرين األول الماضي
حــول دعــم قطاع النقل الــب ـ ّري وضــرورة
تنفيذه.
وأشــــار طــلــيــس إلـــى مــعــانــاة سائقي
الفانات والحافالت والشاحنات من عدم
التزام محطات توزيع المحروقات بتأمين
المازوت لمركباتهم بالليرة اللبنانية كما
هو محدد قانونا ً بجدول تركيب األسعار.
وأ َمـــل فــيــاض فــي هــذا اإلطـــار «أن يتم
االلتزام الكلي من قبل المحطات بتأمين
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المازوت بالليرة حسب الجدول خصوصا ً
بعد أن ت ّمت زيادة جعالة المحطة ،تحت
طائلة المالحقة القانونية لمن ال يلتزم».
وجرى البحث تحديدا ً في موضوع تأمين
مادة المازوت للشاحنات في مرفأ بيروت
والذي سيت ّم من خالل العمل والتنسيق مع
وزير األشغال العا ّمة والنقل علي حميّة.
وتجدر اإلشارة إلى تراجع سعر صفيحة
البنزين  95أوكتان و 98أوكتان 3000
ليرة لبنانية والمازوت  10600ليرة والغاز
 13800ليرة.

وأشـــار عضو نقابة أصــحــاب محطات
الــمــحــروقــات جــورج البــراكس ،إلــى أنّ
«سبب انخفاض أســعار المحروقات هو
تــراجــع سعر صــرف الـــدوالر فــي السوق
الــح ـ ّرة ،حيث أن سعر الـــدوالر المعــتمد
في جدول تركــيب األسعار الستــيراد 15
فــي المئة مــن البنزين والمحتسب وفقا ً
لسعر األســواق الموازية والمتوجــب على
الشركات المستوردة والمحطات تأمــينه
نقــدا ً انخــفض  1299ليرة .ولم يطرأ أيّ
تغيير آخر في الجدول».

ن�شاطات

فرنجية مستقبالً سفيرة سويسرا في بنشعي أمس

قائد الجيش وسفير ماليزيا في اليرزة أمس

ـ أفاد المكتب اإلعالمي للرئيس سعد الحريري بأنّ الحريري استه ّل نشاطه بعد عودته إلى
بيروت أمس ،بزيارة السرايا الحكومية حيث كان في استقباله رئيس مجلس الــوزراء نجيب
ميقاتي واألمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ،عند الباحة الخارجية للسرايا .وعلى
الفور ،عُ قد اجتماع بين ميقاتي والحريري تناول آخر المستجدات السياسية واألوضاع العا ّمة من
مختلف جوانبها .بعد ذلك ،زار الحريري دار الفتوى حيث استقبله مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان ،وعقد معه لقا ًء جرى خالله تدوال الشؤون العا ّمة وآخر التطورات.
ـ استقبل رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية في دارته ببنشعي ،سفيرة

سويسرا في لبنان ماريون كروبسكي ،ترافقها ماجا مكتار نائبة رئيس البعثة السويسرية التي
تقوم بترميم وصيانة قصر سرسق المتض ّرر ج ّراء انفجار مرفأ بيروت .وعُ قد اجتماع حضره الوزير
السابق المحامي روني عريجي ،تخلّله البحث في مجمل القضايا واألوضاع العا ّمة ،باإلضافة إلى
عرض لبرامج التعاون القائمة بين لبنان وسويسرا في شتى المجاالت ،وعرض ألعمال البعثة
الهادفة إلى تحويل قصر سرسق إلى مركز ثقافي مفتوح للجمهور.
ـ بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة ،مع السفير الماليزي في لبنان
 ،Azari BEN MATT YAKOUBفي العالقات الثنائية بين الجيشي اللبناني والماليزي.

(مديرية التوجيه)

بري مستقبالً حجار في عين التينة أمس
دعــا رئيس مجلس الــنــواب نبيه ب ّري
لجان المال والموازنة ،اإلدارة والعــدل
واالقتصــاد الوطني والتجارة والصناعــة
والــتــخــطــيــط ،إلـــى جلسه مــشــتــركــة في
العاشــرة والنصف من قبل ظهر األربعاء
المقــبل وذلـــك لـــدرس اقــتــراح قــانــون
المنافســة ،اقتراح القانون الرامي إلى
نص المادة  80من القانون رقم 144
تعديل ّ
قانون موازنة العام  2019الصادر بتاريخ
 2019 /7/ 31واقتراح القانون الرامي
إلــى اســتــرداد األمــوال النقدية والمحافظ
المالية المح ّولة إلى الخارج بعد تاريخ
. 2019/ 10 / 17
مــن جهة أخـــرى ،استقبل بـــ ّري وزيــر
الشؤون االجتماعية الدكتور هكتور حجار
وعــرض معه األوضـــاع العا ّمة والسيما
االجتماعية منها ومشروع اقتراح وزارة

الــشــؤون لخدمة مؤسسات الرعاية في
لبنان.
بعد اللقاء قــال حجار «التقيت اليوم
دولة الرئيس نبيه ب ّري كي أضع بين يديه
المشروع المقترح أو الموازنة المقترحة
الــتــي ســوف نضعها لخدمة مؤسسات
الرعاية االجتماعية والتي تقدمنا بها إلى
وزارة المالية التي نقترح فيها العودة
إلــى سعر الكلفة أو الــذهــاب إلــى سعر
الكلفة في  .2012شرحنا لدولة الرئيس
ب ـ ّري كل التفاصيل وأهمية اعتماد سعر
الكلفة الجديد وكان داعما ً وطلب متابعة
الــمــوضــوع لغاية وصــولــه إلــى مجلس
النواب وسيكون داعما ً له بعد مناقشته في
مجلس الوزراء».
واستقبل رئيس المجلس وزير الخارجية
والمغتربين عبد الله بو حبيب.

�لب�شتاني تر�أ�ض �جتماع لجنة �لقت�شاد:
لتوحيد �شعر �ل�شرف وتحريره
اجتمعت أمس ،لجنة االقتصاد الوطني
والصناعة والتجارة برئاسة النائب فريد
البستاني وحضور نائب رئيس مجلس
الــوزراء سعادة الشامي وعلى األثر أشار
البستاني إلى أن اللجنة النيابية الفرعية
لـــدرس اقــتــراح قــانــون المنافسة ،التي
يترأسها ،أنهت أمــس ،درس هذا القانون
وهو مدرج في جدول أعمال جلسة اللجان
المشتركة األربعاء المقبل ،معتبرا ً أن «هذا
االقــتــراح يشكل نقلة نوعية فــي نظامنا
االقتصادي الح ّر».
وأضاف «لجنة االقتصاد اجتمعت مع
نائب رئيس الحكومة ونحن موعودون
بالموازنة ،فهناك أمور عدّة واستحقاقات
مه ّمة تحب أن تواكبها اللجنة ،فخطة
التعافي التي تطرحها الحكومة مج ّزأة،
ونحن عندما ندرس الموازنة سنعطي رأيا ً
وأفكاراً ،فأعضاء اللجنة طلبوا أن تكون
لهم كلمة .ونحن كلجنة اقتصاد نعمل
مع السلطة اإلجرائية وهي المسؤولة عن
المحادثات والموازنة .علينا أن نحافظ
على اإلنفاق على القطاعات االجتماعية
وال سيما الصحة والتربية وتمويل البطاقة
التمويلية واإلنفاق الرأسمالي».
وتابع «تحدّثنا في اللجنة عن القطاع
الــمــصــرفــي ،ونــاقــشــنــا الــمــوضــوع وهــو
متشعّ ب ،والح ّل الذي سيُعلن لن يرضي
كل الــنــاس .المهم هو العدالة والعدالة
للمودع الصغير والمتوسط .سنحافظ
على ودائعهم ،هذا ما قلناه للوزير الشامي.
وتحدثنا عن حسم اليوروبوند وهو سيكون
 80أو  90فــي المئة لنخ ّفف مــن ديــون

الدولة .نحن نريد قطاعا ً مصرفيا ً سليماً ،ال
نريد إفالس المصارف .علينا إعادة التأهيل
وتفعيل اللجنة االقتصادية .شدّدنا على
توحيد سعر الصرف وتحريره ،واللجنة
قالت إنه يجب أن نأتي بخطة متكاملة».
وتــابــع «تــحــدثــنــا أيــضــا ً عــن مــيــزان
المدفوعات ،فهذه خطة تمــتد إلى  4أو 5
سنوات لنــصل إلــى ميــزان مدفــوعات
مــتــوازن ،والــبــرامــج االجتماعية تكــون
أولــويــة للحكومة ويكــون الــدفــع وفــق
مفعول رجــعــي ،وهــناك مــحــادثــات مع
البنك الدولي .أ ّما بالنســبة إلى الكــهرباء
فأعــطانا دولـــة الــرئــيــس فكــرة عــن
المحادثات مع العراق واألردن ،وسيًصار
إلــى زيـــارة ســاعــات التغذية ،وإن شاء
الله نصل إلى  10ساعات في نهاية شهر
نيسان».
وختم «تطرقنا إلى النمو االقتصادي،
ويــجــب أن تــكــون نسبته أعــلــى بكثير.
وتحدثنا عن هيكلية دين الدولة ودفعه،
صار هناك سداد للضرائب وضريبة الدخل
والدوالر الجمركي .وفي لجنة االقتصاد لن
نقبل بأمر واقع .سنتواصل مع كل الوزارات،
خــصــوص ـا ً ذات الــصــلــة .وأثــــار الــنــواب
موضوع أال ّ تزيد الضرائب على المواطن في
السلع الغذائية .كذلك ،تحدثنا عن احتكار
الدواء فهو عصب الحياة ،وعلينا توفيره
بأفضل جـــودة وافــضــل ســعــر» .وانــاشــد
وزارة االقتصاد وأطلب منها التحرك من
اجل ضبط االسعار .وأناشد أيضا ً التجار،
وهذا موقف وطني ،وليس الكل جشعين،
االنتباه إلى هذا الموضوع».

�لأ�شعد� :شالمة نجح في تخفي�ض �لدولر
لتحفيز �لمودعين على �شحب ود�ئعهم
وصف األمين العام لـ»التيار األسعدي»
المحامي معن االسعد ،األوضاع االقتصادية
والمالية واالجتماعية والمعيشية والخدماتية
التي يعاني منها الشعب والتي تتفاقم يوما ً
بعد يوم بـ»الكارثية والمأسوية والمؤلمة
جداً» ،معتبرا ً «أن هذا الشعب المسكين الذي
ّ
والذل ،بات
يعاني من البؤس والشقاء والفقر
حلمه الوحيد أن تجتمع الحكومة».
وقـــال فــي تصريح «الحكومة الحالية
التي ما زالت جلساتها معلّقة لغاية اليوم،
كــان المطلوب منها اتخاذ بعض الــقــرارات
واإلجــــــراءات الــتــي قــد تـ ّ
ـخــفــف مــن سرعة
االنــهــيــارات» ،مــحـ ّمـالً السلطة السياسية
الحاكمة «مسؤولية كل ما آلت إليه أحوال
البالد والعباد من فقر وجوع».
واعتبر أن «حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة نجح في تخفيض سعر صرف الدوالر
ليوازي سعر دوالر الصيرفة ،بهدف ترهيب
المودعين وتحفيزهم على سحب ودائعهم
واالستفادة بها كورقة يقدمها إلى المجتمع
الــدولــي وصــنــدوق نــقــده بــأنــه حــ ّل مشكلة
المودعين» ،متوقعا ً «أياما ً مقبلة مؤلمة جدا ً
على الشعب ،ألن القوى السياسية المتح ّكمة

في لبنان ستفعل المستحيل إلرضاء المجتمع
الدولي ومرجعياتهم الدولية ،الذين يطلبون
منهم التهدئة وعدم أخذ لبنان حاليا ً إلى مشهد
الفوضى والفلتان وقد تكون تداعياته خطيرة،
وعليهم اإلستمرار بإدارة األزمة بصفتهم وكالء
للخارج ،إلــى حين االستحقاق االنتخابي
النيابي إذا ما حصل لضمان إعادة إنتاجهم أو
ما تب ّقى منهم لزوم استمرارهم في السلطة».
ودعـــا اللبنانيين إلـــى «عـــدم تصديق
الخطابات عالية السقف والنبرة والتي تدّعي
الدفاع عن حقوق الطوائف والمذاهب ،ألنها
نفاق وعهر سياسي وأداة انتخابية مرحلية»،
متوقعا ً تحالفات انتخابية «بين أصحاب
األصــوات العالية ،وإن غــدا ً لناظره قريب»،
طالبا ً من اللبنانيين «أن يكونوا كثر وعيا ً
ومسؤولية ،ويتعلموا من تجارب الماضي
القريب والبعيد وأن يُحسنوا الخيار واالختيار
حتى ينقذوا أنفسهم وأهلهم ووطنهم ،وأن
يعلموا أن الــصــراع في لبنان لم يكن يوما ً
طائفيا ً ومذهبيا ً ومناطقياً ،إنما هو صراع
مفتعل وعــلــى المصالح والــمــال والسلطة
والنفوذ والتحاصص بين الطبقة السياسية
الحاكمة منذ ثالثة عقود وأكثر».

ف ّتوحي ياأمل بتغيير حقيقي
في �لنتخابات �لمقبلة
رأى رئيس الحزب اللبناني الواعد فارس
ف ّتوحي أنّ «هبة» أتت ل ُتنعم علينا بثوبها
األبيض فكانت نقمة على الكثير من العائالت
بسبب البرد القارس ،ألنّ هذه العائالت غير
قادرة على تأمين التدفئة مع انقطاع الكهرباء

وغالء مادة المازوت.
وأشـــار فـ ّتــوحــي إلــى «أنّ غــيــاب الــدولــة
وتقصير الـــوزارات المعنيّة يظهر سنة بعد
أخــرى بشكل أكبر» .آمـالً «أن يظهر التغيير
الحقيقي في االنتخابات النيابية المقبلة».
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U�UL��« …œuF� dO�J�« Ê«uMF�« l� r��M� w��« s�ËUMF�« w� ¨sOH�uLK� WAOFL�« ¡ö� ‰b�
ÆWO�UL��ô«Ë WO�UL�«Ë W�œUB��ô« U�UCI�« u�Ë ¨W�uJ��«
ÍœUB��ô« l{u�« ‰UD� w��« s�ËUMF�« W�u�Ë√ w� W�—u��« WO�UM�K�« W�öF�« Ã—bM�
œdO� WO�œ—_« ¡U�dNJ�«Ë ÍdBL�« “UG�« —«d���« œuI�Ë ¡U�dNJ�« g�UM� U�bMF� Æw�UL�«Ë
œdO� WO�UMB�«Ë WO�«—e�« «—œUB�« nK� g�UM� U�bM�Ë ÆW�—u� d�� u� ¨p�c� rL�� h�
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Î «d{U� Î «bM� W�—u� l� oO�M��« ÊuJO� w�«—e�« ‰Ëb��« nK� g�UM� U�bM�Ë Æ‰U�L�« «c�
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U�—u��Ë ¨…œuF�« WD�Ë ÆsO�“UM�« …œu� ‰«R� s� W�U�≈ tO� sJ� r� U� Î «e�U�Ë Î «—u���
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…b� UUB��« sL{ ¨WOze� UHK� …b??� v??�« UNK�u��Ë W�öF�« Ác??� WOL�√ nOH��
¨ÎUO�U� Î U�«u� ¨UNB�� UL� t??�—«“Ë ’UB��« sL{ d??�“Ë q� ÂUL��« —U���«Ë ¨ «—«“Ë
Íd�� ULMO� ¨WO�UO��« W�Ë«e�« s� nKL�« `�� w� WFL��� W�uJ��« WO�ËR�� s� »dÒ N�K�
Æv�Ë_« W�—b�« s� WOM�Ë U�UC� UN�HB� Èd�√ ‰Ëb� ÊUM�� U�ö� r�bI�
¨w�UO��« Z��« W��d� v�« ZOK��« ‰Ëb� W�öF�« Î «—«d??� W�uJ��« fOz— l�d� U�bM� ≠
«b� U� W�Ëœ Í« …—U�e� t�b� l�U� ô ÊU� VO�� W�—u�� t�—U�“ WO�UJ�≈ s� ‰Q�� U�bM�Ë
w� pO�—Ë ÁuÒ A� t�√ tO� ‰UI�Ô U� q�√ ZNM� s� nAJ� ¨ÊUM�� W�KB� q�« s� åqOz«d�«ò
Î UO�OK� ÎôËR�� ‰ËUM�� s� q� Ê≈ WOK�«b�« d�“Ë ‰uI� U�bM�Ë ÆWO�UM�K�« W�KBL�« rN�
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¨W�—u� ÁU�� W�uJ��« w� s�“—U� sO�ËR�� n�«u� rJ�� U� Ê√ b�R� uN� ¨¡«—“u�« fK��
¨WO�UM�� dO� U�U��� „U��—ô«Ë r�FK��U� ÂuJ�� ¨¡«—“Ë s� tK�L� s�Ó Ë UN�Oz— Î UuB�Ë
Æn�«uL�« b�b�� w� …b�U� WO�UM�K�« W�KBL�« W�u�Ë√ c�Q� ôË
vMF� w� dEM�« q� ¨Êö� »UC�≈ Âb�Ë Êö� ¡U{—≈ fO� WO�UM�K�« W�KBL�« —UOF� ≠
«Ëb�� rK� ¨—UB��« d�� sH� —U�� vK� œd�« «Ë—dÒ � U�bM� ÊuÒO�dO�_« t� ÂU� U� œUF�√Ë
¨UO�«dG��«Ë a�—U��« —b� W�—u� Ê_ ¨W�—u� d�� ¡U�dNJ�«Ë “UG�« —«d���« Èu� rN�U�√
øtO�u� ÊuKLF�Ë p�– ÊuO�UM�K�« Êu�ËR�L�« rNH� qN�
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V�U� v�≈ ¨œbB�« «c� w� Ê«dN� l� «—ËUA� ‰uO�
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ÆWO�Ëb�« WLEML�« »U���
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WO�«d�ù«Ë WOMOB�« UN�dOE� l� Íd�� UN�«u� Ê√
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¨å‚ö�ù« vK� ·dA� q� œU��ù W�U�L�« …c�UM�«ò
w� s��Ë ¨WL�U� WK�d� w� U��U�L�«ò ∫WHOC�
w� `�M� sK� ô≈Ë ¨W�UGK� q�U� ÂbI� v�≈ W�U�
Æå„d�A� ‚UH�« v�≈ qu��«

w� ÂbI� “«d??�≈ Êb�U� u� w�dO�_« fOzd�« b�√
ÍËuM�« ‚UH�ô« v�≈ …œuF�« ÊQA� UMOO� U�œU��
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Z�U�d� ÊQA� ‚UH�ô« ¡UO�≈ …œU�≈ Ê√ ¨f�√ ¨sJMOK�
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XHA� YO�Ë ¨WOM�u�« WKLF�« —UON�« v�« œ√Ë ÍbIM�« s�_U� X�� w��« WO�UO��«
w� p�– lOD��� ÊU� t�Ò √ —ôËb�« ·d dF� ŸUH�—« XL�� w��« …dO�_« tLO�UF�
r�UH�Ë W�“ô« —«dL��« w� rOLB�Ë —uÒ B� o�U� s� r�U� q� tKFH� r�Ë o�U� X�Ë
ÆåW�œU� dzU�� W�Ëb�«Ë sO�œuL�«Ë sOM�«uL�« bÒ�J�Ë U�“ô«
WO�UL��ô«Ë WO�UO��« œuM��« d�dL� v�« —UB� Ê√ XF�u� WO�UO� —œUB� Ê√ ô≈
«—«“u�« UI����Ë ôUB�«Ë ¡U�dN�Ë W�U��Ë `M�Ë WO�U� «b�U��Ë V�«Ë— s�
WD� —U�≈ w� q�b� w��« œuM��« U�√ ¨sOM�«uL�« …U�UF� nOH��� U�dO�Ë U�bK��«Ë
v�« q�R��� WO�UL��ô« w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM l� ÷ËUH��«Ë w�UL�« w�UF��«
Ê√ v�« å¡UM��«å?� —œUBL�« X�H�Ë ÆW�“«uL�« s� ‘UIM�« wN�M� v�� Èd�√ U�K�
d�¬Ë W�uJ��« fOz— o�d� sO� ¡«—“u�« sO� W�“«uLK� W�ƒd�« vK� `{«Ë ·ö��«ò
WH�U� ¨å—«–¬ 8 w� ÁƒUHK�Ë tK�« »e�Ë q�√ wzUM��« tK�L� Y�U�Ë W�—uNL��« fOzd�
Æ‘UIM�«Ë ·ö��« d�u� ÊuJO� W�“«uL�« w� bL�FO� Íc�« —ôËb�« ·d dF� Ê√
s� oKDM� W�“«uLK� t��—UI� Ê√ v??�« å¡UM��«å?� åwzUM��«ò ◊U??�Ë√ —U??�√Ë
Î U�uL� bK��« w�Ë sOM�«uLK� w�UL��ô«Ë ÍœUB��ô« l�«u�«Ë WÒOM�u�« W�KBL�«
WÒOz«dA�« rN�«—b�Ë sOM�«uL�« l{Ë w�«d� WOI�«u� WGO v�« ‰uu�« qCHÔ�Ë
…œUF��ô w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM l� ÷ËUH��«Ë w�UF��« WD� «—Ëd??{ sÒO�Ë
¨÷ËdH� d�√ Ë√ Âu��� —bI� rK�� s� wzUM��«ò Ê√ v�« W��ô ¨åÍœUB��ô« ÷uNM�«
w� Î UC�√ g�UM� Ê√ vK� wKOBH� qJA� œuM��« q� WO�ËR��Ë ÕU�H�U� g�UMO�Ë
ÆåtO�« ‰U�� U�bM� »«uM�« fK��
¨åq�√ò W�d�Ë åtK�« »e�ò Êö�≈ò Ê√ ¨WO�UOM�« åW�ËUILK� ¡U�u�«ò WK�� d���«Ë
w�UO��« œu�d�« „dÒ � ¨¡«—“u�« fK�� U�K� —uC� v�≈ …œuF�« vK� ULN�I�«u�
…dO�_« U�LK�« l{Ó
 ËËÓ ¨WN� s� W�“«uL�« ŸËdA� ”—œ ÂU�√ o�dD�« `��Ë ¨wÒK�L�«
Ò vK�
w� WÒ�œUB��ô« …—Ëb�« v�≈ ÂUE��ô« …œU�≈ q�√ s� ¨ÍœUB��ô« w�UF��« WD�
Æåœö��«
bL�� VzUM�« W�Uzd� ¨p�d� …—U� w� U�dI� w� Í—Ëb�« UN�UL��« bF� b�√Ë
lO�U�_«Ë ÂU�_« w� W�uJ��« U�K� ‰ö� WÒ�—«“u�« UA�UML�« V�«u��ò UN�Ò √ ¨b�—
W�“«uL�« r��� Ê√Ë ¨W�“«u�� w�UF��« WD� w�Q� Ê√ V�d� w�Ë ¨WK�IL�« WKOKI�«
Ó
q�b�« ÍËc�Ë ¨sOO�UM�K�« sO�dJ�FK�Ë sO�œuLK� WÌ D� ��Ô dO� ÊuJ�
Ê√Ë ¨WÒOF�«u�U�
ÆåÈd�√ WN� s� sO��ULK� WÒ�eO�F��« ◊ËdAK� WF{U� dO�Ë ¨WN�
 s� œËb�L�«
¨w�UOM�« w�U���ô« ‚UI���ô« ÕU��≈ U�eK��� q� dO�u� »u�Ëò vK� œb�Ë
‚«—Ë_« sO�Q� v�≈ Î ôuË U�U���ô« vK� ·«d�û� WÒOM�u�« W�ON�« WÒ�“uN� s� «Î¡b�
¨ UE�U�L�«Ë WOC�_«Ë UÒ�d�bL�«Ë dz«ËbK� W�“ö�« WÒO�U�dI�«Ë ¨ U�u�DL�«Ë
Á—U���U� ¨‰U�L�« «c� w� t�ÒO�ËR�� qLÒ ��� Ê√ ¨Íu�u� ÂU�� WÒOK�«b�« d�“Ë vK�Ë
Æå‚UI���ô« «cN� WÒOMFL�« …—«“uK� Î U�√—
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U�—«dI��«Ë UNM�√Ë rJ�Ëœ …œUO� v�≈ ¡w�� Ê√ sJL� UL� Î «dI� Ë√ Î «dL� fO� t�FO�D�
Ê« Îö�¬ ¨åWIOIA�« WO�dF�« ‰Ëb�« Î UuB� ¨WOK�«b�« UN�ËR� w� Îö�b� qJA� ôË
Î U�«bO� t��U� qLF��� ô YO�� ¨ÊUM�� n�«uL� WK�UL� ‰Ëb�« iF� n�«u� ÊuJ�
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ÆåW�dH� Ë√ eOOL� ÊËœ s� sOO�UM�K�« lOL� l� v�UF�� q� ¨Èd�√ U�� »U��
s� vI�� UL�Ë ¨W�uJ��«Ë »«uM�« fK�� l� ÊËUF��U� ¨Â“U� w�≈ò ∫Êu� ‰U�Ë
U�öù« oOI�� q�√ s� qO�«dF�« q� s� r�d�« vK� qLF�« WF�U�� vK� ¨w��ôË
«uD��« v�Ë√ò Ê« v�« Î «dOA� ¨åUNIO�D� v�≈ rJ�Ëœ X�œ UL�U� w��«Ë ¨UN��e��« w��«
p�–Ë ¨WK�IL�« lO�U�_« ‰ö� ÍœUB��ô«Ë w�UL�« w�UF��« WD� —«d�≈ WO�öù«
s�«e��U� ¨b�b� s� ÷uNM�« …dO�� ¡b�� w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM l� UN�A�UML� Î «bONL�
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WOM�u�« WO�O�«d��ô« ‚ö�≈ò qH� t��U�— ‰ö� w�UIO� fOzd�« —U�√ ¨Á—Ëb�
”—b� q�IL�« Ÿu��ô« UN�U�K� œËUF� UM��uJ�ò Ê√ v�≈ ¨åÂUF�« ¡«dA�« Õöù
qL� ÂUE��ô œö��« UN�U��� WO�U�√ WD�� qJA� w��« W�UF�« W�“«uL�« —«d??�≈Ë
vK� WO�U�√ …uD� W�“«uL�« Ác� ÊuJ�� lOL��« ÊËUF� …—Ëd{ vK� œÒbA�Ë ¨W�Ëb�«
U�U���ô« U�“d�√ Èd�√ U�UI���« UM�U�√ ÒÊ√ v�M� ôË ÆœuAML�« Õöù« o�d�
WÒO�UFH� UN�—«œ≈Ë UNOK� ·«d�û� W�“ö�« d�_« sO�Q� vK� Î UC�√ qLFM� w��« WÒO�UOM�«
ÆåWÒO�UH�Ë
b�eL�« qO��� l� Á—«dI��« vK� —ôËb�« ·d dF� k�U� ULO�Ë ¨p�– ÊuC� w�
r�U�ò Ê√ ÊUO� w� ÊUM�� ·dB� r�U� sK�√ ¨…dO� 23000 œËb� v�« ◊u�N�« s�
WO�U�_« tKO�UHL� 161 rOLF��« cOHM�� —«dL��ô« vK� bO�Q��« œËU� ÊUM�� ·dB�
Sayrafa WBM� vK� WO�—u�« WO�UM�K�« …dOK�« q�UI� w�—u�« w�dO�_« —ôËb�« lO��Ë
tOK� ‚UH�ô« r� UL� œb�� nI� ÊËœ s�Ë Sayrafa WBM� dF� vK� ·—UBLK�
VO�� –U��ô« W�uJ��« fOz— W�Ëœ W�Uzd� 2022 w�U��« Êu�U� 11 ŸUL��« w�
«u�¡U�� sO�œUB��« ¡«d�� Ê√ ô≈ ¨åqOK� n�u� –U��ô« ‰UL�« d�“Ë w�UF�Ë w�UIO�
÷UH��« bF� ULO� ô ørOLF��« o�Ë q�UF��« r�O� W�dO dF� Í√ o�Ë å¡UM��«ò d��
q�Ë ø24000?�« Í√ W�dO dF� ÊËœ U� v�« ¡«œu��« ‚u��« w� —ôËb�« ·d dF�
l�«b�« u� UL� ø24000 dF� vK� ¡UI�ù« wMF� dF��« åÍe�dL�«ò ÊUO� d�– Âb�
dF� ÊU� «–≈ WBML�« dF� o�Ë —ôËb�U� WO�UM�K�« …dOK�U� rN�«d�b� q�b��� ¡öLFK�
‚u��« s� ¡«dAK� rNF�bO� U� øW�dO WBM� s� q�« ¡«œu��« ‚u��« w� ·dB�«
Æd��√ ÕU�—√ oOI��� ¡«œu��«
W�K� ¨X�U� XO�—√ ¨ÊUM�� q�� w� oOI���« WO{U� Q�—√ ¨wzUC� bOF vK�
ÆdO�_« o�� —«d� –U��« ÊËœ s� ¨2022≠3≠3 v�≈ ÊUM�� ·dB� r�U� »«u���«
¨XzUH�« Ÿu��_« …—dÒ I� X�U� w��« W�K��« —uC� s� ¨W�ö� nÒK�� Ê√ o��Ë
VFA�«ò W�uL�L� WO�u�UI�« …dz«b�« q�� s� W�bIL�« ÈuJA�« w� t�«u���ô
tKO�Ë d�� ÂbI� t�Q� U Î�—c�� ¨w{UL�« fOL��« q�L� r� UL� ¨åÂUEM�« Õö≈ b�d�
s� Êu� …œU� WO{UI�« ¨ÊUM�� q�� w� w�UM���ô« ÂUF�« VzUM�« œd� VKD� w�u�UI�«
Æ2022Ø1 r�— X�� ÊUM�� q�� w� ·UM���ô« WLJ�� Èb� q�� b�Ë ¨nKL�«
W�O� W�Oz— XMK�√ ¨wzUCI�« qLF�« vK� UÎ�K� fJFM�� …dOD� WI�U� w�Ë
WO�UM�K�« W�Ëb�« w�U��ò Ê√ ¨—bMJ�≈ W�öO� WO{UI�« ¨‰bF�« …—«“Ë w� U�UCI�«
rN�UN� W�Ë«e� s� ·UJ��ô« r�—«d� tO� UN�uGK�� ¨W�ON�« W�Oz— v�≈ UÎ�U�� «uF�—
Ò r�d�√ WLO� w�Ò b� V���
d��FÔ� Íc??�Ò «Ë ¨WÒO�UM�� …dO� w�uOK� m�U��« ÍdNA�«
¨r�d�√ …œU�e� 2017 ÂUF�« cM� rN�K� W�U���« Âb� V���Ë ¨‰UI��« ‰b�� t�K�
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sO�√ ¨„«c??�¬ w�UM�K�« fOzd�« ⁄ö??�≈ Âb??� V�� s� ¨ÊU??G?�— b??�U??�Ë—
UNMO� U{ËUH� œu�ËË ÊUM�� s� »U���ô« sDM�«Ë WOM� ¨qOL��«
W��«– W�—u� l� —u??�_« ÊQ??� fJF�U� t� ¡U??�?�ù«Ë ¨W??�—u??� sO�Ë
¨÷ËUH��« ◊Ëd??� s���
¡UHK��« bOFB� Ê√ VO�O� ¨bOFB�K�
Ò
v�« U�uI��� ÷ËUH�K� Êu��«– Ë« ÷ËUH� UM�≈ UMzUHK�� UMK� «–≈ t�√Ë
»e� Ê√ „—b� sDM�«u� ÆtK�« »e� l� Àb�� t�H� d�_«Ë ¨oA�œ
÷ËUH� ô Ê« rKF�Ë ¨jI� W��U� …u� fO�Ë …b�U WOLOK�≈ …u� tK�«
ZzU�M� d�Q�� s� w��« WO�UM�K�« …uI�« Ê√ rKF�Ë ÆtK�« »e� q�I��� vK�
»e� q�L� Íc�« tK�« »e�Ë q�√ W�d� wzUM� w� ¨WO�UOM�« U�U���ô«
UN��—UI� w� Î U�U�� rOI� ô sDM�«Ë Ê≈ q� ¨tO� Î UO�Oz— Î UM�— tK�«
W�ËUIL�« Ác� dOG� ¨÷ËUH��« w� Ë« WN�«uL�« w� ¡«u� ÊUM�� q�I��L�
ÆWIDML�« w� ‰Ë_« w�dO�_« rN�« u� «c�Ë ÆåqOz«d�≈ò s�√ œbN� w��«
ÃU���Ë ¨WIDML�« w� UN�U�UN� XGK� t�Ëd� Ê√ „—b� Íc�« w�dO�_«Ë
‰u� —«u��«Ë ÷ËUH�K� ¨W�UNM�« Ác� WL�d� w� t�«uD� rO�d� ¡b��
åÊuL�ò t??�√ s� o??�«Ë w�dO�_« Ê_Ë ¨W�ËUIL�« Ác??� l� q�I��L�«
w� Î «œ«dD��«Ë WIDML�« w� tzUHK� Ë√ t��UL�� rNHB� s�c�« vK�
◊«d��ö� tK�« »e� Áb�d� U� WFO�� vK� ·u�uK� vF�� uN� ¨ÊUM��
ÊUO� l� W�œËb��« WN���« l{u� √b�� UHK� ‰UD� ¨ U�u�� w�
rO�d� q�I��L� dL�Ë ¨W�—u� »uM�Ë ÊUM�� »uM� w� ‰ö��ô«
w� w�Uzd�« ‚UI���ô« q�I��L� wN�M� ôË ¨“UG�«Ë jHM�« œËb??�
ÊUM�K� …b�b� WOHzU�Ë WO�UO� WGOB� Y���« ÊuJ� UL�—Ë ¨ÊUM��
nB�M� w� W�d�A� ◊UIM� qu��« ÊU� «–≈ ¨w�dO�_« VO��« w�
ÆÎUMJL� o�dD�«
fO� W�ËUIL�« Ê√ w� t�«u� b�� tK�« »e� i�— V�� s� ‰«R��«
nÒMB� wN� »cJ� ô W�ËUIL�« Ê√Ë ¨w�dO�_« l� t���� U� UN�b�
¨W�ËUD�« X�� tF� VFK�U� UN�HM� `L�� ô p�c�Ë ¨Î«Ëb??� w�dO�_«
ÆWÒO�UM�K�« W�Ëb�« l� Y��OK� Y�� s� WO�UM�K�« W�KBL�« t�U��� U�Ë
t���� t�U�UI���«Ë ÊUM�� q�I��� w� t��� tK�« »e??� b�d� U??�Ë
¨sOO�UM�K�« s� tK�« »e� ÂuB� rNH� qN� ÆsOO�UM�K�« ·«d�_« l�
øw�dO�_« „uK��« «c� vMF� ¨U�dO�Q� sO�ËdGL�«
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¨…dO� n�« 20 ?�« ÊËœ ÊuJ� s� W�“«uL�« UIH� w� —ôËbK� ÷d�HL�« dF��«
X�U� Íc�«Ë tM� W�—«“u�« n�«uL�« ¡«b�≈ w� Y�d��« bO� wI� Íc�« bM��« U�√
ÂU�_« ‰ö� —ËUA� Ÿu{u� ÊuJO� t�≈ w�uJ��« nKLK� WF�U�� —œUB�
W��UJ� W�O� ¡UC�√ sOOF� uN� ¨W�uJ��« ŸUL��« b�u� s� UMKBH� w��«
¡u{ w� ¡«u??� ¨t??� X��«
WOK�U� Èb??�Ë √b�L�« ‰UDO� —ËUA��«Ë ¨œU�H�«
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U�K��U� —uC��« dB�� ¨tK�« »e??�Ë q??�√ W�d� wzUM� ¡«—“Ë Â«e��«
U� ¡u??{ w??� Ë√ ¨WOAOFL�«Ë WO�UL�«Ë W�œUB��ô« ÊËRAK� WBB�L�«
WLJ�L� W�UF�« W�ON�« —uG� ¡qL� Èd�√ UMOOF�� sOOF��« t�U� `�H� b�
ËdO� Q�d� —U�H�« w� oOI���« WOCI� sOOF��« «c� WK ¡u{ w� ¨eOOL��«
ÆW�uJ��« qL� bOL��� t�u� ·ö��« VÒ��� Íc�«
bF� fOzd�« …œu� ÂUL��ô« —ÒbB� w�U���ô«Ë w�UO��« bOFB�« vK�
¨¡U��ù« —«œË sOI�U��« U�uJ��« ¡U�ƒ— ¨f�√ XKL� w��« t��u�Ë Íd�d��«
»e��« fOz—Ë Íd� tO�� »«uM�« fK�� fOz— ÂuO�« qLA� Ê√ ÷d�H� w��«Ë
…œu� X��«Ë —œUBL� Î UI�ËË ¨◊ö�M� bO�Ë o�U��« VzUM�« w�«d��ô« w�bI��«
«œUO� l� U�UL��« WK�K�� UN�uÒ �O� w��« t�«¡UI� w� —«œ U�Ë Íd�d��«
¨w�U���ô« ‚UI���ô« s� tH�u� Êö�S� UNL����Ë ¨t�«u�Ë q�I��L�« —UO�
¨ U�U���ô« s� wzUNM�« tH�u� ÷uL� vK� ÿUH��« vK� ’d� Íd�d��« ÊS�
U�uJ��« ¡U�ƒ— l� U�—«dJ�� ÂU� W�œUF� l� ¨r�UI��« sL� ŸUL��ô« ÎöCH�
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¡«u??� w�U���ô« nKL�« W�—UIL�
Âb�Ë `�d��« Âb??� Íd�d��« WO� wMF� ÂöJ�« «c??� Ê≈ ‰uI�« v??�« —œUBL�«
q�L�� WK�b� WGOB� wF��« vMF� «c�Ë Æq�I��L�« —UO� r�U� `z«u� `O�d�
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g�UM�Ë ¨UN�œUO� …—uOM��« œ«R??� fOzd�« w�u� Íd�d��« Õd�I� Ê√ `�d�
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fOzd�« XO��� l� U�U���ö� U�uJ��« ¡U�ƒ— `�d� Âb� ‰UL��« UNML{
—UE��U� ¨WO�UOM�« U�U���ô« bF� U� U�uJ� W�Uzd� `�dL� w�UIO� VO��
t� `O��Ë ¨W�œuF��U� t��ö�Ë WO�UO��« Íd�d��« W�—UI� vK� √dD� «dOG��
Æ…d�U�� WO�UO��« W�K�K� …œuF�«
¡«—“u??�« fK�� U�K� v??�Ë√ bNA� Íc??�« «b�F� dB� v�« —UE�_« t��� ULO�
s� dN�√ bF� ¨q�IL�« sOM�ô« w�UIO� VO�� ¡«—“u�« fK�� fOz— UNO�≈ U�œ Íc�«
XKGA�« ¨…œdL�« —UO�Ë tK�« »e�Ë q�√ W�d� ¡«—“Ë ·UJ��« V��� U�K��« n�u�
»UO� bF� ËdO� v�« Íd�d��« bF� fOzd�« …œuF� WOK�L�« WO�UO��« ◊U�Ë_«
Ë√ WO�UOM�« U�U���ô« v�« `�d��« s� tH�u� r��� Ê√ vK� ¨ «—U�ù« w� q�u�
Æt�b�
`�d��
s� t�Ò Q� ¨f�√ r�UI��« s� mK�√ Íd�d��« ÒÊ√ v�≈ U�uKFL�« —U�√ ULO�Ë
Ò
Î `z«u� WÒ�√ Á—UÒO�� ÊuJ� s�Ë ¨WK�IL�« WO�UOM�« U�U���ô« v�≈
—œUB� X�{Ë√ ÆUC�√
«—ËUA� W�Ëd� Íd�� Íd�d��« fOzd�«ò Ê√ å¡UM��«å?� q�I��L�« —UO� w� WFKD�
s� sKF� v��ò ∫WHOC� ¨åwzUNM�« Á—«d� s� sKFO� UNM� wN�M� U�bM�Ë WF�«Ë
Æå ö�ËQ�Ë öOK��Ë «œUN��« œd�� vI�� dAMÔ� U� q� ÊS� ¨Á—«d�
WO�UOM�« q�I��L�« WK�� qLA�� «—ËUAL�« W�Ëd�ò Ê√ v�≈ —œUBL�« X�H�Ë
ÆsOI�U��« U�uJ��« ¡U�ƒ— l�Ë ÍcOHM�Ë w�UO� V�J�Ë q�I��L�« —UO� …œUO�Ë
ÊU�—œ nODK�« b�� w�HL�« l�Ë w�UIO� VO�� W�uJ��« fOz— …—U�e� f�√ √b�Ë
Íd� tO�� »«uM�« fK�� fOzd� ¡UHK��«Ë ¡U�b_« l� ÂuO�« «¡UI� t� ÊuJ��Ë
Æå◊ö�M� bO�Ë w�«d��ô« w�bI��« »e��« fOz—Ë
U�bM�ò ∫—œUBL�« X�U� w�U� dL�R� w� tH�u� sKFO� Íd�d��« ÊU� «–≈ UL�Ë
pKL� XO�u��« U�√ ¨W��UM� U�«d� w��« WI�dD�U� Á—«d� s� sKFO� t�«—ËUA� wNM�
Íd�d��« bIFO� sOK�IL�« sO�uO�« ‰ö�ò t�√ q�I��L�« —œUB� XHA�Ë ÆåfOzd�«
UODFL�« qJ� ‘UIM�«Ë —ËUA�K� ÍcOHM�Ë w�UO� V�J�Ë WK�J� —UO�K� U�UL��«
ÆåWOM�u�« W�KBL�«Ë —UO��« W�KB� tOC�I� U� o�Ë —«d� v�« qu�K�
ÒÊ√ ¨‘uK� vHDB� o�U��«
Ò VzUMÒ �« —UO��« fOz— VzU� nA� ¨p�– ‚UO� w�Ë
Ò
WÒO�UOMÒ �« U�U���ô« v�≈ `�d��«
w� t���— Âb� ôË t���— ô UMGK�� r� Íd�d��«ò
Î
Íd�Ô�ò t�Ò √ v�≈ U�Î �ô ¨åq�I��L�« —UÒO�� `z«u� œu�Ë ÊQA� Á—«d� UC�√Ë
¨WK�IL�«
Ÿu��_« Ë√ Ÿu��_« W�UN� —UÒO��« ¡UC�Q� lL��� Ê√ ÷d�HÔ�Ë ¨UÎOÒ �U� «¡UI� WK�K�
Æå…—uB�« `C�Ò � U�bM�Ë ¨q�IL�«
`�d��U� t���— Âb� Êö�≈ v�« t��Ò � Íd�d��« Ê√ XHA� å¡UM��«ò —œUB� Ê√ ô≈
Ë√ WÒO�e� `z«uK� …d�U�� U�U���ô« ÷u� d�√ —UO�K� „d�� Ê√ vK� U�U���ö�
v�« tH�u� w� bM��« Íd�d��« Ê√ W�{u� ¨å—UO��« s� W�dÒ I� WO�U���« `z«u� r�œ
XKA� Èd�√ ‰ËœË sOO��dH�«Ë sOO�«—U�ù« l� Ã—U��« w� U�«d�√ w��« «—ËUAL�«ò
U�U���ô« ÷u�� WO�OK� WO�U�Ë WO�—U� WO�UO� WODG� vK� ‰UB���« w�
w�U���ô« bNAL�« s� Á—UO�Ë Íd�d��« ÃËd??�ò Ê√ v�« …dOA� ¨åd�U�� qJA�
…uI�« q�L� Íd�d��« Ê√ ULO� ô ÂuB��«Ë ¡UHK��« Èb� WO�U���ô« ‚«—Ë_« jK�O�
WOM� Èu� U�RKL�� W�U��« Ác� w� Î U�«d� „d�O� U� WOM��« W�U��« w� d��_«
ÎöC� w�OK��« – w�dO�_« o�dHK� …bÒ�R� Èd�√Ë W�ËUIL�« o�d� ¡UHK� s� Èd�√
Æåw�bL�« lL��L�« s�
—UÒO��«ò ÒÊ√ ¨qO�U� Ê«d�� VzUMÒ �« åd��« wM�u�« —UO��«ò fOz— b�Ò √ ¨t�N� s�
t�ËdA� ¨WÒO�UM�ÒK�« o�UML�« qÒ � w� WK�IL�« WO�UOM�« U�U���ô« ÷u�O� wM�u�«
Ò
ÆåœU�H�« œu�Ë qÒ E� ÂuI� Ê√ sJL� ô w��Ò « ¨W�ËÒb�« ŸËdA� u�Ë ¨t�H� ‰«e� ô
v�≈ Y�b� w� ¨—U??�√ ¨åt??K??�« »e??�ò l� U�U���ô« w� —UÒO��« n�U�� s??�Ë
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Ò
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W�U{ùU� ¨ÊUL�d��« w� WÒ�d��√ qOJA� s� tMJL�Ë ¨tL�b�� w��Ò « UN��« W�dFL�
dJ�L�« s�Ë …—ÓuK�� X�O� W�UzdÒ �« U�U���«ò ÒÊ√ UMÎ OÒ �� ¨åw�U���ô« t��U�d� v�≈
Ò
ÆåW�UzdÒ K� ·b� Ë√ jD��
Í√
Ò w�U��« X�u�« w� ]Íb� fO�Ë ¨UNM� Y�b��«
ÆåW�ËÒb�« ¡UM�Ë Õöù« WO�U� s� q�U�� —U� r�UH� d�uD�ò v�≈ qO�U� U�œË
s� ¡e� W�uJ�K� …œuF�«ò ÒÊQ� »U�√ ¨d�uD�Ò �U� t� åtK�« »e�ò …U�ö� s�Ë
Ò UL� Õöù«Ë ÃU��ùU� ¨·U�
Ì dO� p�– sJ� ¨d�uD�Ò �« l� »ËU��Ò �«
ÆåÊU�“ö�«
¨sÒOF� ÍcOHM� —U�≈ sL{ q�b� Ê√ Í—ËdC�« s�ò t�√ b�Ò √ ¨»e��« Õö� s�Ë
¨å…d�«RL�« …dJ� s� iF��« Ãd� «–≈ sJL� d�√ «c�Ë ¨W�ËÒb�« W�UO� sL{ ÊuJO�
t�ULF��« WÒOHO� UL�Ò ≈ ¨åtK�« »e�ò Õö� Ÿe� ÊuJ� Ê√ V�� ô ·bN�«ò ÒÊ√ U Î�{u�
Æås�u�« W�KBL�
cM� ¨tK�«dB� s�� bÒO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« vI��« t�Ò √ò qO�U� nA� UL�
—U�H�« nK� w� w�bF�« oIÒ �L�« Ÿu{u� ôËUM� b� U�uJ�ò Ê√ UÎO�U� ¨åW��d� dO� …d��
¨ånKL�« w� W�Ë«d� W�U�ò „UM� ÒÊ√ È√—Ë Æå—UDO��« ‚—U� w{UI�« ËdO� Q�d�
V�� ôË ¨wMÒ E�« —«dI�« v�≈ ‰uuK� w�bF�« oOI��Ò �« qLJ��Ô� Ê√ WÒOL�√ò «Îb�Ò R�
sJ� ¨fÒOÓ �� dO� tMÒ J� ¨WÒO�U�M��« tO� oOI��Ò �«ò ÒÊ√ b�ÓËË ÆåW�Ë«d� W�U�� ¡UI��«
Æåt�ÒO�ËR�� ¡UCI�« qLÒ ��� Ê√ b�d�Ë ¨WK�U� W�Ë«d� „UM� ÂuO�«
l��� —UDO� ¡«œ√ s� ¡UO��ô«Ë ÷«d��ô« W�U� ÊS� å¡UM��«ò U�uKF� o�ËË
tF�Ë wMK�
qJA� d��« wM�u�« —UO��« UNO�« rCMO� W�“«Ë WO�UO� Èu� qLA�Ë
Ò
VI�dL�« wME�« Á—«d� l{ËË tz«œ√ `O�B�� —UDO� vK� jGCK� W�—uNL��« fOz—
Ê√ bO�√ ULO�Ë Æw�bF�« fK�L�« v�« t��U�≈Ë nKL�« s� tO�M�Ë q�IL�« ◊U�� w�
s�� wK� VzUM�« o�� nO�u��« …d�c� W�U�≈ ÁU��U� «¡«d�≈ WKL� c��O� —UDO�
…uD� W�√ Ê√ v�« å¡UM��«å?� d�d���«Ë WOLM��« WK�� —œUB� dOA� ¨cOHM��« v�« qOK�
—«d� —UE��U� w�u�U� qJA� bO�« ·uHJ� t�uJ� Êu�UIK� WH�U�� —UDO� UN� ÂuIO�
s� q�b� sOOF� bF� ô« ŸUL��ô« lOD��� ô w��« eOOL��« WLJ�L� W�UF�« W�ON�«
Æb�UI��« v�« qO�√ Íc�« uCF�«
WO�FA�«Ë WO�ULF�«Ë W�œUB��ô«Ë WO�UO��« ◊U�Ë_« V�d�� ¨p�– ÊuC� w�
œULF�« W�—uNL��« fOz— W�Uzd� «b�F� w� q�IL�« sOM�ô« ¡«—“u�« fK�� W�K�
lO{«u� v�« W�U{≈ ¨≤∞≤≤ ÂUFK� W�UF�« W�“«uL�« ŸËdA� Y��� Êu� ‰UAO�
ÆÊUO� w� ¡«—“u�« fK�� W�Uz— XMK�√ U� o�Ë «ÎbM� µ∂ s� ‰Ëb� o�Ë Èd�√
tLÒK�� Ê√ vK� Êu�UI�« ŸËdA� œ«b�≈ s� XN��« ‰UL�« …—«“Ë ÊS� U�uKFL�« o�ËË
¡«—“u�« vK� W�U�_« t�“u� Ê√ vK� Î «b�Ë ÂuO�« sO� ¡«—“u�« fK�L� W�UF�« W�U�_« v�«
dO�Q��« Ê√ W�{u� ÆW�U� 48?� t�A�UM� q�� t��«—œË tOK� Ÿö�ô« rN� vM��O�
ÆWÒOMI��« q�UAL�« iF�Ë U�Ë—uJ� …—«“u�« w� sOH�uL�« s� œb� W�U≈ V��� ÊU�
W�œUB��ô«Ë WO�UL�« sO�«uI�« l�—UA� s� Î «dO�� Î «œb� ‰UL�_« ‰Ëb� sLÒ C��Ë
sJL�� wJ� WO�UM�K�« W�Ëb�« l� ¡«d�_«Ë s�b�UF�LK� b�b���« ULO� ô WO�UL��ô«Ë
W��R� WO�UL��« …b�U�� ¡UD�≈ò œuM��« “d�√Ë ¨rN��«Ë— ·d s� ‰UL�« …—«“Ë
’U��« ŸUDI�« w� qIM�« ‰b� WLO� q�bF�Ë ¨s�b�UI�L�«Ë ÂUF�« ŸUDI�« w� sOK�UFK�
q�bF�Ë ¨’U��« ŸUDI�« w� sOK�UFK� rOKF� `M� ¡UD�≈Ë ¨…dO� n�√ 65 `�BO�
¡UD�≈Ë ¨…dO� n�√ 64 `�BO� ÂUF�« ŸUDI�« w� sOK�UFK� qIM�« i�uF� WLO�
s�_«Ë wK�«b�« s�_« Èu�Ë gO��« w� sO�dJ�FK� ŸuDI� ÍdN� qI� i�uF�
qLF�« b�bL�Ë ¨»«uM�« fK�� W�d�Ë WO�dL��« WD�UC�«Ë W�Ëb�« s�√Ë ÂUF�«
f�—b��« —u�√ q�bF�Ë ¨s�b�UF�L�«Ë sOH�uL�« œuI�Ë ‰uFHL�Ë W��RL�« U�öL�U�
”—«b�Ë b�UF�Ë WOL�d�« U�u�U��«Ë ”—«bL�« w� W�U��U� f�—b�K� s�b�UF�LK�
U�bK�K� ÕUL��«Ë sOOL�u� ‰UL� Â«b���« v�≈ W�U{ùU� ¨wMI��«Ë wMNL�« rOKF��«
ÆåsO��R� ”«d�Ë W�d� Â«b���U�
ÊuDGCO� tOK� sO�u��L�« ¡«—“u�« Ê√ v�« d��« wM�u�« —UO��« ◊U�Ë√ dOA�Ë
ô WI�ô U�K� w� Ë« W�K��« ‰UL�« ‰Ëb� Ã—U� s� UMOOF��« bM� Ã«—œ≈ ÁU��U�
w� t�I�ô w��« `zUCH�« WK�K� bF� W�ö� ÷U�— ÊUM�� ·dB� r�U� W�U�≈ ULO�
W�U��« vK� W��uL�«Ë WC�UM�L�«Ë W�—UC�L�« t�U�UO� Î UuB� ¨Ã—U��«Ë ÊUM��
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حديث الجمعة بيوميّات توثقها الصباحات يعبر من رحيل اإلعالمية الشجاعة والسيد ابراهيم رئيسي ،ويتز ّين بمشاركات األصدقاء تع ّوض بعض النقص والغياب
والصابرة سمر الحاج الى انتفاضة النقب وينتهي بقمة الرئيسين فالديمير بوتين في أكثر من عنوان وباب بعودة لتع ّدد األلوان ،وزهرة من كل بستان.

�شباحات
} 2022-1-14
صباح القدس للمرأة المقاومة ،اسقطت مقولة ان األنوثة مسالمة ،وقالت ان الدنيا على قدر
َ
تخش في الحق لوم الئم ،سمر الحاج ليست من حزب او طائفة ،لكنها للحق
أهل العزائم ،ولم
عارفة ،لم تنحن للترهيب والترغيب ،يوم اعتقلوا لها الحبيب ،وساوموا باسم شهود الزور،
لتبيع وتشتري ،فكانت معنى الحضور ،بوجه الظالم والمفتري ،وقالت باألفعال ال باألقوال،
لمثيالتها في اإلعالم والسياسة والمجتمع ،أنها تقدم المثال ،كيف انها ال تخضع ،فال تهمها
المغريات والشهرة واألموال ،وال منصات القيل والقال ،وهي المرأة المثقفة ،واألم الحنون،
تضخ في المجتمع المعرفة ،وتحب فلسطين حتى الجنون ،فهي من نظمت سفينة مريم ،ألنها
تعلم ،أن الحصار ظلم ال يطاق ،في فلسطين وسورية والعراق ،وهي من قادت مسيرة النساء،
لنصرة سورية بوجه الحرب ،تصرخ بأعلى صوتها في األرجاء ،ليست سورية وحدها في
هذا الدرب ،فكلنا سورية وكلنا مع األسد ،ولن ننسى كم نصر المقاومة هذا البلد ،وفي كل
مناسبة ،كانت تستقوي على األوج��اع لتحضر ،لم تحتمل أن تكون غائبة ،ولم تحفل ما
اذا كانت ستربح أم تخسر ،فشهادة الحق هي العاقبة ،وشانئك هو األبتر ،ورحيلها اليوم
طوفان حب بين المقاومين ،ورسالة للمرأة في بالدنا ،طريق ذات الشوكة للحالمين ،بأوطان
ألوالدنا ،وكيف تكون المرأة حاضرة ،تضخ الروح في الميادين ،وليست سلعة للمستهلكين،
وال تعيش على هز الخاصرة ،فها هي اليوم أيقونة للتعلم ،وسيرة تروي معنى التألم ،مدرسة
مشبعة بالدروس ،نودعها اليوم كعروس ،ونقول لها الى اللقاء ،ام صالح الى رحمة السماء.
} 2022-1-15
صباح القدس للغضب ،وانتفاضة النقب ،حيث يكتب التاريخ بالنور والذهب ،وحيث ال
مكان ألبي جهل وأبي لهب ،فالشعب ممسك بالمصير ،وقد دق النفير ،لساعة التغيير ،ال أكاذيب
االحتالل عن التنمية تجدي ،وال مكان لالستغالل بالتلطي وراء الدين للتمييع ،فاالستقالل
يقوم على التحدي ،وأول الطريق الى فلسطين رفض التطبيع .فالحركات السياسية المطبعة
تحت شعار التحرك للمطالب ،صارت ضمن الحكومة تتمة لالحتالل ،سواء سميت وطنية ام
اسالمية ،فهي مجرد زينة في ذات القالب ،لتمرير مشاريع التهويد واالستيطان ،تستخدم
لتسويق صورة الديمقراطية ،وتجميل بشاعة الكيان ،وتزوير طبيعة القضية ،فتصير لعبة
داخل النظام ،ومثلها اجتماعات السلطة للتنسيق ،تصير دليالً على ان األمر مجرد اختالف
بسيط ،واالحتالل يستخدم الطرفين للتضييق ،ويمضي قدما ً في التخطيط ،لقضم األراضي
وقمع المقاومين ،لذلك خرج الشعب في االنتفاضة ،ألنه ال يمكنه االستناد وال االستعاضة،
بنواب الكنيست وال��وزراء ،وال بالسلطة واجتماعات التنسيق ،فالديكورات التي تجمل
االحتالل ،يستخدمها االحتالل كالعمالء ،مجرد غطاء ،عند التطبيق ،لتبرير القتال ،فيصير
المنتفضون مجرد مخ ّربين ،ودليله وجود األصدقاء ،واعتماد الحوار ،والشعب يعرف العدو
من الصديق ،وكيف يحمي الديار ،ولم يبق اال االنتفاضة من طريق ،وليس أمامه من خيار،
لذلك كان مشهد الشباب والصبايا ،بعمر الورد يخرجون ،يدركون بعمق معنى القضايا ،وفي
التحدي ال يأبهون ،تكفي صورة االبتسامة دليال للتحدي ،في لحظة االعتقال عند التصدي،
ويكفي مشهد األطفال يتحدثون كالرجال ،ومعرفة عمق الثقافة واإليمان ،في خطاب المواجهة
مع الكيان .فالخطاب يعبر عن تجذر الوعي السياسي ،في فهم الصراع الوجودي ،ويؤكد أن
النداء األساسي ،يبقى لالنتفاضة عودي ،فالشعب عاد الى الميادين ،والهتاف واحد تحيا
فلسطين.
} 2022-1-17
صباح القدس لتفكيك الخلطة الخفية ،وكشف القطبة المخفية ،والتحرك بسرعة قياسية،
فما جرى في كازاخستان ،بات واضحا ً للعيان ،فما يقوله تقاطع المعلومات ،أن ما جرى فعل
المخابرات ،وأنه كان خطة تطويق لروسيا والصين وإيران ،لتعويض الهزيمة في أفغانستان،
وأن األتراك واألميركيين واإلنكليز ،أرادوا السيطرة على العاصمة ،عبر جماعات مدنية تقوم
بالتعزيز ،وجماعات مسلحة تدّعي المقاومة ،وان الحركة السريعة للروس ،افسدت العرس
على العريس والعروس ،وانه خالل ساعات معدودة ،كانت آثار االنقالب محدودة ،وتمت

استعادة السيطرة ،وترتيب الحكم على المسطرة ،وتصفية الجيوب المبرمجة ،بخطوات
متدرجة ،وأن الحسم السريع ،حقق الردع والترويع ،فتغيرت معادالت كثيرة ،منها سقوط
القناع التركي وخطة التذاكي ،والخداع األميركي رغم التباكي ،وجرى تأمين الحدود ،ورد
االعتبار للتوازن ،واعادة الردع الى الوجود ،والزام األميركي بالتساكن ،وتأكيد المؤكد،
بنهاية زمن القطب األوحد ،وتثبيت التعدد ،فانخفض الصوت األميركي ،وصار الحديث عن
خالف تكتيكي ،وتسارع التقدّم في المفاوضات ،وتغيّرت االستراتيجيات ،فما عاد هناك من
هوامش للمناورة ،والوقت ينفد وال مجال ّ
للف والمداورة ،فالخيار بين تسليم هادئ على
البارد ،بالمعادالت الجديدة ،او تقبّل المواجهة مع مارد ،يملك ساحات تفوق عديدة ،وقد
ثبت أن موسكو وبكين وطهران ،تشكل حلفا ً يرفض اإلذعان ،وأن الحلف اقام الحساب ،وصار
جاهزا ً للذهاب ،الى سقوف عالية ،لصد السياسات المتعالية ،وأنه أعد العدة للنزال ،ومستعد
للذهاب الى القتال ،لكنه يفتح الباب للتفاهمات ،بعدما رسم لها المعادالت ،وفتح الباب
الخلفي لنجاح المفاوضات ،بشرط االعتراف بالمتغيرات ،وصار على األميركي االختيار بين
تفادي الحروب ،وإغماض العين عن خسائر الحلفاء واألتباع ،وتسريع السير في الدروب،
نحو حلول تشترى فيها رؤوس وتباع ،فعرض رؤوس حلفائه في سوق النخاسة ،وقال
لهم ال تحزنوا فهذه هي السياسة ،احبك يا سواري لكن ليس كمعصمي ،ولتبك كل األمهات
وال تبك أمي ،فلينفذ كل بجلده من المقتلة ،ولتسقط الرؤوس الضعيفة تحت المقصلة ،وها
هو صوت النحيب والعويل ،فما بعد االتفاق النووي بال تعديل ،يعني شيئا ً واحدا ً هو مأزق
«إسرائيل».
} 2022-1-18
صباح القدس للفقراء والبسطاء إذا تنظموا ،هكذا يقول اليمن انظروا الينا وتعلموا ،لمن
يسأل لماذا تأخر الرد على اإلمارات ،يقول اليمن ألننا ال نفرح ونحن نرى مدنا ً عربية تضربها
المسيرات ،وألننا أردنا تجنيب اقتصادها خطر االنهيارات .ولو لم يبلغ السيل الزبى ،ممن
يفترض أنهم ذوو القربى ،لما اظهرنا بعض البأس ،رسالة ال تنم عن اليأس ،بل تريد أن تقول
تعقلوا ،واحسبوا من جديد ،فال يقابل الزجاج الحديد ،ولم تذهبون بالمقامرة ،وتواصلون
المغامرة ،فالحرب وحدها ميؤوس منها وعبثية ،وال تخوضوا غمارها فهي عندنا كرامة
وقضية ،وجوهر الرسالة اليمنية ،أنه رغم حرب السنوات الثماني ،لم يحقق صاحب الحرب
األماني ،ورغم ما يظن انه يخطط ،فهو ال يزال يتورط ويورط ،ومهما تراءى له بعض التقدم،
ال يزال يحتاج الكثير من التعلم ،من هذا الشعب العنيد ،الذي يحقق المعجزات ويزيد،
بأنه يعطي الدروس للمكابرين ،المغامرين ،المقامرين ،فيقول لهم ان التقنية المعقدة التي
يشترونها بالمليارات ،يقابلها بتقنية مبسطة بآالف الدوالرات ،ويصيب ،وضرباته ال تخيب،
فال تستهينوا بغضب المظلوم ،وحقه المعلوم ،فيفاجئكم من حيث تحتسبون وال تحتسبون،
حيث ال تنفع رادارات وال من يحزنون ،وحيث اإلرادة ،سكر زيادة ،والمهلة ال تزال مفتوحة،
واليمن يلملم جروحه ،من العدوان اللئيم ،وسالحه الصبر العظيم .فال تتمادوا ،وال تفترضوا
ان اليمنيين اعتادوا .فالذل ليس هو العادة ،بل هي الشهادة ،ومتى قرر الناس االستشهاد،
حكموا البالد ،فال تختبروا صبرهم ،وال تتدخلوا بأمرهم ،فهم أسياد بلدهم أح��رار فيه.
فاخرجوا من فلسفات التيه ،فقد انتهى زمن التعالي والتكبر ،ورسم المخططات والتصور،
والمعادلة صارت ببساطة ،كل يدفع ثمن إفراطه ،فال تفرطوا وتظنوا ان اليمن سيفرط
بالسيادة ،أو أنه سيستكين للتحدي ،فقد يمهل كالعادة ،لكنه حاضر للتصدي ،وهذه رسالة
ال تريد الحاق األضرار المدمرة ،ألن الحرص على فهمها وان تكون مؤثرة ،أن اخرجوا من هذه
الحرب العبثية ،وعودوا الى كلمة سواء ،لكل شعب أرضه وقضية ،فال تضعوا التكبر في
مواجهة الكبرياء ،فاألمر ال يحله اإلنكار وال الرياء ،فكوا حصاركم ،وأوقفوا دماركم ،وأعيدوا
النظر بخياركم ،فإعادة النظر فيها بصيرة وبصر ،لتدارك الخطر ،عندما تكون ثمرة لمسار
العدوان والهيمنة ،سواء اتخذت الميسرة او الميمنة.
} 2022-1-19
صباح القدس لجهاد بن عماد ،ودم��اء الشهداء حبر الحقيقة ،تفكك األكاذيب وتشرح

�شمر

من اأر�شيف الذاكرة
2014-1-20
من تقاليد الشرق حول الرجل والمرأة التي جاءت من قبائل الجزيرة واليمن أيام مملكة
سبأ وضفاف النيل أيام الفراعنة وتسلّلت مع موجات الهجرة إلى بالد كنعان التي ما كانت
تعرفها من قبل وألنها انتشرت على يد القبائل العربية اآلتية في الهجرات الدينية المسالمة
كالمسيحية أو الفاتحة كاإلسالم تداخلت مع الديانات :
 افعل ما يراه الناس عيباُ وال تدعهم يعلمون فالعيب إن علموا ال إن فعلت. فعل العيب بالقلب أق ّل وطأة من فعله بالجسد. فعل العيب بالجسد أقل من فعله بالكالم. تواصل الجسد بالجسد يتد ّرج في سلم العيب .فالقبلة الحميمة أقل عيبا ً من سواها. ما يُباح للرجل ال يُباح للمرأة ،لكن يُقال الرجل خانها والمرأة أحبت عليه. حجاب المرأة فريضة في الدين وال فريضة بال نص ،وال تحريم بال نص ،وال نص عليه فيالدين .وأصل الحجاب كان للجارية الجميلة بعد شرائها يُرمى عليها لحجبها عن األنظار.
 النيّة الصادقة بالحب ال تقيم حالال ً بين رجل وامرأة والعقد الكتابي أو الشفهي ولو سرا ًأو بال صفاء نية أصفى وأبعد عن الحرام ،وال تحريم بال نص وال نص على العقد في الدين،
وأصل العقود كان بيع الجواري بسند.
 تج ّرأ علي شريعتي ومحمد عبده واألفغاني على بعض هذه التقاليد ،لكنها بقيت أقوىمنهم فزالوا وما زالت.
 عندي القلب هو األساس ،منه الحب ومنه الخيانة ومنه الوطن .وج ّربوا أن تستبدلواالكلمات عن العيب بكلمة اإلساءة للوطن واستبدلوا فعل الجسد للعيب باالتصال باألجنبي
والقبلة الحميمة بالوالء النفسي لألجنبي ،وما عداها بقبض المال منه أو تسلم السالح
والحجاب بستر مفاتن الوطن وإخفائه عن العيون من الحسد ،كصمت إعالمنا بينما التكتم
المطلوب على أسرار الجيوش فقط ألن من كشفها تسقط األوطان بحَ ْمل سفاح واستبدلوا
العقد بحصر الوطنية ببطاقة الهوية والخيانة ببطاقة عميل ،فتعرفون معنى القصد عندما
تعكسون االستبدال بطريق اإلياب.

ناصر قنديل

امراأة من خمر وطين
خذ دموعي
أغنيات
علقها على باب دارك
خذها أنا ال أريد أن أنطفئ
كالوردة حين يتركها الربيع
وحائط المنزل
خذها
حبّة في سبحتك العزيزة
أم حبة سكر تذوب في فنجان شايك
هذا الليل كثير على قلبي
ووجهي ثقيل

خذ وجهي أيضا ً
واختبئ خلفه
المسه بين الحين واآلخر
وأعده لي بذاكرة ساخنة.
هذا الليل طويل وليتني شاعرة
إني بالكاد امرأة
امرأة من خمر وطين
من دون وجه وال دموع
وأشتاقك جدا ً

لوال رينولدز

�ش ّكين
ْوما كِان مِاشي الحال
قام َ
وشلح تِاج األنا
َ
إجرها خِ لخال
ل
ّسو
َت ْيلَب
ْ
يمكن إذا دا ِب ا ْنمَحى
ِمسحا
الدمعة ا ْل� ..عَ َخدّا ت َ
ِو ْي َبلّشوا ْمن ْجديد
ما كِان عا ِرف إ ّنها
ْ
ِ
بي دَينِتا ..عاطول ِجملة إ ّمها :
«ح ّتى َو َلو كِا ِين مَلك
ْوبي َزعّ لِك
أزبَطَ ..،
يض ّل ْبعيد «
أك َتر َبعِ د..،

ح ّتى َل ِو ْت َخيَّل َكأن :
َ
صدَّق كمِان :
في مَملَكِة ْوَ ..
مَعها إال ..،؟ ما كِان حا ِسس بي أمِان !
ْو عَ رش ال َملَك مَهزوز :..،ما بيفيد
تِاج األنا ..،راح َ
وخلص ..،خِ سرو
ْو عَ رش المَلك تَ ْيدوم:
ْم ّ
أخر عِ ِرف ..،الِ ِزم مَرا ِجسرو
َس..،
ب ّ
ل ّما عِ ِرفَ .،
شلَح الدِّني
ْو مَعهاَ ..،بعِ د َقصرو
ْو َ
َ
ش ِّك المَرا ِ
س ّكين ..،بي خصرو !

ورد عبدالله

كانتْ س َم ْر..
مواس َم من م ََط ْر..
َ
وبساتين من الفرح..
ونهورا ً من األمل..
وكانت تالال ً من ّ
الضحكات..
لهب..
وشواطئ من ٍ

وكانت سمر مدين ًة من ال ّنساء..
َ
تعريف الرجولة..
تعي ُد
َ
وتعي ُد تعريف البطولة..
بأبجد ّياتٍ جديد ٍة من األنوثة!!..

خالد العبود

لحظة من العمر

بينما كنتُ غارق ًة في ضجيج أفكاري التي تخفف عني ملل زحمة السير ..انتشلتني
امرأ ٌة خمسينية تقف على رصيف فقرها وتتأمل انشغال المارة بالعيد ..إلى أن استوقفها
َ
تبحث في مالمحي عن شيء ما ،لم أعرف ما هو..
صمتي وشرودي فحا َو َلت أن
فابتسمَت لي وبادلتها االبتسامة بحب..
نظرت إليها باستغراب
َ
اقتربَت من نافذة السيارة فأنزلتُ الزجاج ومددتُ يدي لها قابضة على بعض العمالت
أمس َكت يدي وشدّت عليها بقوة وقالت:
النقدية لكنها َ
«أرجوك يا ابنتي احتفظي بهذا المال أل ّمك ...وصدّقيني ..رضا األم من رضا الله»..
فاجأتني بهذا الكالم فسألتها:
ولكن لماذا ترفضين ما يمكنك أن تشتري به بعضا ً من الدفء في هذا العيد البارد..
أجابتني:.
يكفيني ما أضرمته ابتسامتك من حب يا صغيرتي...
حينها أجابتني عيناها على جميع تساؤالتي فتمنيت لو أنني أستطيع أن أنزل
من سيارتي ألحضنها بقوة متجاهلة ردة فعل الناس الذين بالتأكيد سيقولون عني
مجنونة..
إلى أن صرخ شرطي السير وقال لي»
« ق ّرب يا كيا»
ثم اقترب مني وأكمل :
معقول مسكرة الطريق عالعالم مش سامعة كل هالزمامير وراكي».

ناريمان علوش

الجريمة
�شركاء في
جميعنا
ُ
ِ
َ
تعتقدين بأنّ بقا َء ابنكِ خارج
فعندما
ّ
المنز ِل لوقتٍ
طبيعي،
متأخ ٍر أم ٌر
ٌّ
بينما تقي َ
ّدين ابنتكِ بساعة محدّدة
للعود ِة إلى البيتِ
الجريمةِ.
فأنتِ شريك ٌة في ّ
َ
البنك بركوب الدّراج ِة
تسمح
وعندما
ُ
بركوب
الهوائ ّي ِة بينما ال تسمح بأنْ ُتنا َقش
ِ
َ
ابنتك الد ّراجة ذاتها
ٌ
الجريم ِة
فأنت
شريك في ّ
ٌ
َ
تفتخرين بأنّ ابنكِ
عاشق ومغ َر ٌم
عندما
بفتا ٍة ما
سواء أكان قصد ُه ال ّزواج بها أم لم يكنْ ،
َ
تنعتين ابنتكِ بالفاسق ِة إنْ ما َل
بينما
شاب ما
قلبُها نحو
ٍ
الجريم ِة
فأنتِ شريك ٌة في ّ
تزويج
على
»
م
واأل
عندما يتآم ُر «األب
ّ
ِ
ابنتهما قبل أنْ تنا َل تحصيالً مقبوال ً في
الدّراس ِة
أو أنْ تستق ّل ما ّد ّيا ً بممارس ِة مهن ٍة ما
ويتحالفانِ على تزويجها من رج ٍل
الخاصة
حسب مصالحهما
ّ

فهما شريكانِ في الجريمةِ.
ع��ن��دم��ا ت��ن��ش��ئ ح��س��اب �ا ً ع��ل��ى موقع
«الفيسبوك»
َ
َ
وإنجازاتك «العظيمة»
صورك
وتنشر
َ
بينما تمنع زوج��ت� َ
وابنتك من إنشا ِء
�ك
حساب مماث ٍل
ٍ
ٌ
فأنتَ
الجريمة.
شريك في ّ
َ
شخص
ترتعدين خ��وف �ا ً م��ن
عندما
ٍ
ُ
ٍ
ٍ
يعترض طريقكِ
وضح
في
ة
مسيئ
بألفاظ
ِ
اس.
ال ّنها ِر وعلى مرأى من ال ّن ِ
َ
فتهربين وكأ ّنكِ المعتدي
الجريم ِة
فأنتِ شريك ٌة في ّ
وعندما أرى وأسمعُ وأعل ُم أنا بك ِّل َ
ذلك
ُ
وأقف عاجز ًة مكتوف َة األيدي
فأنا
أيضا ً
الجريم ِة
شريك ٌة في ّ
الجريم ِة
جميعنا شركا ُء في ّ
الجريم ِة
جميعنا شركا ُء في ّ

ريم رباط

األبعاد ،وتنقل الحقائق للبالد والعباد ،فعلها كفعل الصواريخ الدقيقة ،فهي تقول ان
المقاومة من جيل الى جيل ،حتى تزول «إسرائيل» ،يتشرب حليبها األبناء واألحفاد ،جاهزون
للدخول الى الجليل ،وتقول ان جهاد الذي استشهد في القنيطرة ،أسقط بعد أبيه وهم القوة
المسيطرة ،وكما تمرد العماد على وعد بلفور ،وقال إن األمة ال بد أن تثور ،وإن وعد األجنبي
بأرضنا ،كبيع لحمنا وعرضنا .وفلسطين ستعود ألهلها ،بجبالها وسهلها ،فجاء الجهاد
يكمل المشوار ،ويثبت بالدم سقوط مخطط االستعمار ،فيقول إن بالدنا واحدة بعكس مناهج
التعليم ،ويسقط سايكس بيكو وحدود التقسيم ،فمصيرنا واحد في الصراع ،وفي حقوق ال
ُتشترى وال تباع ،ومعادلة الردع في الجنوبين ،تسري كما يسري الدم بين األذين والبطين،
جنوب سورية وجنوب لبنان ،يطوقان الكيان ،فكيف نقبل فصل المسارات ،ونصدق كذبة انه
استقالل في الخيارات ،والفصل خدمة لألعداء ،ومثله تسعير العداء ،بينما األخوة تنبع من
وحدة الدم ،ووحدة االهتمام والهم ،واألمل واأللم ،فمن يحرر مزارع شبعا ،ومن يحرر الجوالن،
اال مقاومة تسعى ،نحو تدمير الكيان ،وأثبت جهاد في الشهادة ،ان معادلة الردع تسري على
الجبهتين ،ودمه المتدفق في الريادة ،فتح الباب لرد الصاع صاعين ،وقدم الدرس األخير،
بأن المقاومة تقرير المصير ،وقرار مستقل حتى عن الصديق في الحرب مع الكيان ،ال تلتزم اال
بجدول أعمالها .فالرهان على المفاوضات مع ايران ،إلثبات عدم استقاللها ،خائب كما اثبت
الميدان ،بينما خضعت حكومة االحتالل ألسيادها ،وتقبلت الصفعة وعضت على الجراح،
وتلعثمت تارة تعلن االنحياز وتارة تختبئ بحيادها ،رغم قرقعة السالح ،فقال لها األميركي
اليوم واألمس ،بالتصريح والهمس ،إن الصفعة موجعة لكن ال تشعلوا حربا ،ألنكم ستهلكون
وتشبعون ضربا ،فال تخاطروا وال تقامروا ،وال تلعبوا بالنار وال تغامروا ،وقال كتاب الله
والتاريخ ،وقالت الصواريخ ،إن الكلمة العليا في المنطقة للمقاومة ،يكتب حروفها الشهداء،
وهم بها حاضرون ،ألنهم أحياء ،ولكن ال تشعرون.
} 2022-1-20
صباح القدس للقاء اإلرادات العظيمة ،تع ّبر عن خطة مستقيمة ،لوضع حد للهيمنة ،بين
ميسرة وميمنة ،فلقاء رئيسي وبوتين ،تتمة للتفاهم مع الصين ،لقيادة جديدة ،تنهي القطبية
الوحيدة ،وقد ضاق العالم ذرعا بالتفرد ،وزاد توقا لحفظ التعدد ،فتوج اللقاء سنوات
التعاون في مواجهة اإلرهاب ،وفي سورية أصل الكتاب ،حيث قبر مشروع التبعية ،ونهضت
الدولة الوطنية ،وتشكل حلف االستقالل ،من ميادين القتال ،وهزم المشروع األميركي ،وما عاد
يفيده التموضع التكتيكي ،وجاء االنسحاب من أفغانستان ،والفشل في كازاخستان ،وعودة
التفاوض مع إيران ،عالمات على التراجع واالنهزام ،واالعتراف بالفشل ،لمشروع يرفض
االستسالم ،واالعتذار عما فعل ،فكان ال بد من خطة موحدة ،تضع النقاط على الحروف ،ألفكار
متجددة ،تؤكد نهاية زمن الخوف ،وتفتح الطريق للشعوب ،لنهضة بعيدا ً عن الحروب،
فتملك القدرة على التنافس في البدائل ،في التقنيات الحديثة واإلعالم ،والمصارف وعمالت
حي ال يقبل
التداول ،وتفتح طريقا ً مستقالً للتنمية ،وتقدم وجبات غنية من التوعية ،بمثال ّ
التشويش والجدال ،بأن حلف الحرية يتقن فن البناء وليس فقط فنون القتال ،ومق ّومات
النهضة صارت متوافرة ،فما أنجزته الصين حقيقة ظاهرة ،تستحق المفاخرة ،تسقط فلسفة
المقامرة ،وتقول إن التفوق في الجيل الخامس ،كما في التطبيقات الجديدة ،والفوز كمنافس،
في مجاالت عديدة ،وتسجيل نمو مستدام ،يفتح الطريق لإلقدام ،على تأسيس نظام مصرفي،
ونظام معرفي ،واالنطالق من حاجة آسيا لمرجعية مستقلة ،في السياسة واالقتصاد
والعملة ،وفي وسائل التواصل واالتصال ،وبرامج التبادل واألعمال ،وليس مطلوبة مقاطعة
الغرب ،بل فتح أكثر من درب ،واال كيف تكون الحرية ،ان لم تكن هناك خيارات ،فان تكون حرا
يوجب التعددية ،واال صارت الحرية قناعا للعبودية وشلال لإلرادات ،فأنت تقول للمرء انت
حر ،يعني ان تتيح له أكثر من خيار ،واال كأن تقول له الى الوراء در ،ومن ورائه الجدار ،فأين
المفر ،في نظام االستعمار ،عندما تكون الخيارات مبنية على األحادية ،التي يفرضها الدوالر،
وتكمله منظومة العقوبات ،وتقول لك هذه هي الحريات ،فأنت حر أن تعاقب ،ان اردت ان
تكون حرا ،فأنت حر ومراقب ،مقسوم ال تأكل ،وصحيح ال تقسم ،وكل واشبع.

دجاجات جاري
يربي جاريّ دجاجاتِه ليس في ق ٍن أو حديقة.
مستودع أصبحَ كراجا ً للسياراتِ وقِنا ً للدجاجات .يسرح الدجاجُ ملتزما ً حدوده بين
في
ٍ
القِن ودوالي ِبها.
ُ
يوقظنا صياحُ دي ِك الدجاجاتِ منتشيا ً عند الفجر .عدِمنا الوسائ َل إلسكاتِه أو نق ِل القِن،
كان
حيث يجب أن يكون.
صراخ جاريّ .
أستفيق على
ِ
صو ُته يرجُ الحي حامالً بارود ًة ربما كالشينكوفا ً ربما سالحا ً لصيد الدجاج قبل أن يُذبح.
يصرخ بأعلى صوته «في الزاوية َ
ُ
إبق هناك .يداك الى فوق».
ألمح خياال ً لفتى التصق جسدُه بالجدا ِر يكا ُد ال يظهر ّ
لشد ِة نحافتِه.
ُ
يسرق َ
ُ
بيض الدجاج .البيض ملك جاري الذي
يتصاع ُد التهدي ُد بإحضا ِر «الدرك» ،الفتى
يطعمها خبزا ً مبلوال ً وبقايا طعامه.
ً
مستودع المبنى جعله قِنا لدجاجاتِه.
جاري الذي سطا على
ِ
ِ
تب
ألمح خبرا ً أمامي أسف َل الشاشة عن
ُ
كشف عصابة سرقة سيارات لعناصر أمنيّة ب ّر ٍ
متنوعة .يعيش الدجاجُ ويحيا الوطن في ِق ٍن يرضى بديوك على المزابل.

دالل قنديل ياغي

اأق�شى الحروب
أعنف الحروب وأقساها تلك التي لم يعلن مبتداها..
تباين في المواقف واألفكار تبدأ في أبسط أحوالها… وتضارب في المصالح وبلوغ
األهداف تتفاقم على إثره الخالفات باختالفاتها وأحجامها لتنسحب على مستوى الدول
واألفراد والمجتمعات دوائرها التي طالما تختلف في االتساع… فتكون صغيرة أقطارها في
النزاعات الجانبية وتتسع لتشمل الجغرافية والتاريخ مستغلة علم النفس واالقتصاد…
مما يعني أن للحروب أنواعا ً عدة ولها أوصاف مختلفة .كل يصفها من وجهة نظره
ومصالحه ،لكن لكل حرب مهما كان حجمها قطبان عد ّو ظالم ومعتدى عليه مظلوم،
واستمرار الحياة يقتضي تطورها مما يجعلها حرب بقاء… والبقاء فيها حتما ً هو لألقوى.
والقوة في عصرنا هذا صارت تترجم بامتالك زمام المبادرة بكل ما تحتاجه من قدرات
مادية هائلة يوجد بوجودها العقل المدبّر والقوى المنفذة سواء كانت بشرية أو آلية
جهنمية مدمرة….
هذا ما جعل شريعة الغاب تستشري من جديد وصار لزاما ً على المعتدى عليه استنباط
أساليب دفاعية حديثة تمكنه من قلب الموازين وتغيير واقع أسود.
ففي الغاب لو عرف الغزال أن لديه نقطة قوة في سرعته تفوق قوة األسد في حجمه
وقوته لما تلفت إلى الوراء ولما تم ّكن األسد من افتراسه…
كم من إحباط داخلي وخارجي جعلنا ال نثق بأننا قادرون على النجاة وتحقيق أهدافنا
في النصر وبلوغ اآلمال.

رشا المارديني

بدايات جديدة النج لييف
لو أني تعلمت شي ًئا هذا العام ،فهو أني لن أكون مستعدة أبدًا لما تلقيه الحياة في
وجهي .لن أكون جاهزة بما يكفي .لن أملك الكلمات المناسبة عند الحاجة لها .لن أعرف
اإلجابة الصحيحة عندما يخيفني القدر نفسه.
تعلّمت أني أستطيع مواصلة انتظاري لشيء ما ،مدعومة باألمل فقط ال غير .أو أن
كتفي بال اهتمام .أن أقبل بشجاعة حقيقة أني ال أستطيع الحفاظ على
أضعه جانبًا وأهز
ّ
الحب من أن يسلبني كل شيء.
قلبي آم ًنا ،تمامًا مثلما ال أستطيع منع
ّ
تعلّمت التوقف عن قول «نعم» عندما ال أعنيها ،أن أعيش بصدق بقدر ما أعرف .أن
أسمح ألطراف أصابعي بمالمسة الظالم ،طالما أتذ ّكر وضع عيني صوب الضوء دائمًا.
ً
خالفا لكثيرين
وأن��ي عندما يفتح باب ويغلق آخ��ر ،سوف أمضي قدمًا بعلمي -
آخرين  -أن أمامي عامًا جديدًا ،محاولة أخرى على طول الطريق حول الشمس ،وفرصة
إلنجازها ،هذه الم ّرة ،على نحو سليم.

ميساء الحافظ
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الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات «البناء»

} يكتبها الياس ّ
عشي

مقطع من محاضرة الزعيم سعاده في مؤتمر المدرسين المنعقد في السابع عشر
من تموز سنة ...1948
( )...النهضة السورية القومية االجتماعية ،إذن ،هي حدث تاريخي خطير ،هي
أعظم األحداث التاريخية التي م ّرت بهذه األ ّمة شأناً ،بال استثناء .
وإذا نظرنا في َمه ّمة الحزب السوري القومي االجتماعي الذي يحمل رسالة النهضة
السورية القومية االجتماعية ،وجدنا أنها أشقُّ َمه ّم ٍة ظهرت في تاريخ أية أ ّمة من األمم؛
فليس ،ولم ي ُك قط ،للفوضى التي تتخبّط فيها األ ّمة السورية مثي ٌل ،ولم يبلغ الفساد
أي وقت من األوقات ،مبلغه في أ ّمتنا إلى هذا الوقت .
في أ ّمة من األمم ،في ّ
أي قبل أربعة وسبعين عاماً ،إلى اليوم؟
تعقيب :ماذا تغيّر في األ ّمة منذ ذلك الحينّ ،
أليست اليافطات التي ترفع في ك ّل اتجاه ،وفي ك ّل مكان ،تطالب برأس الفاسدين؟
بلى...

نافذة �صوء
ُ
يا َ
الغ�ضب
ُحدث
ويل لبنان مما ي
ُ
} يوسف المسمار*
الشـغـب
يا أهـ َل لبـنان ،يا أهـلي لِــ َم
ُ
َ
ُ
والقال والقي ُل في الساحاتِ
والصخ ُب؟!
َ

لبـنـا ُنهـم صـا َر أهــــوا ًء ُمـد ّمـر ًة
يا ويـل لبـنـان مما ي ُ
الغضب
ُحدث
ُ

ُ
القــال في تعـزيـ ِز إلفـتـنـا
هـل ينفعُ
الخطب؟!
تجلب
أم يُـنـقـ ُذ القـيـ ُل مما
ُ
ُ

أبـنـا ُء لبـنان غابـوا عـن أصالتهـم
ُّ
ينجذب
الكـل
بالغي ِر ال الذات صا َر
ُ

ماذا دهى الناس في لبنان فافـتـرقـوا
الح َّب بالبغضا ِء واحتربوا؟!
واستبدلوا ُ

طـالّ ُب لبنـان حمقى في تهاتـرهـم
الطلب؟!
هـل يُؤم ُل الخي ُر ممن حمق ُه
ُ

واستذوقـوا الهـذ َر دستورا ً لدولتهم
َب
فاستفح َل الوي ُل واشتدّت ب ِه ال ُنـو ُ

ـجـــا ٌر كـتـابَـ ُتـهـم
ـاب لبـنـان ُت َّ
كـ ّت ُ
ِّ
ٌ
الغش ضاقت دونـه ال ُك ُت ُب
فيض من

قد كـ َّرسوا الحقـ َد باستيرادهم فتـنا ً
من مجلس البغي ك َّل الش ِّر قد جلبوا

ُشــــعَّ ـا ُر لبـنـان أقــزا ٌم هِ ـوايَـ ُتهـم
ب ُّ
َـث الخـرافـات ال َكـلّوا وال تعبـوا

لبـنـانُ قـد صا َر أشــال ًء ُمبـعـثـر ًة
وأهـ ُل لبنان بالتـفـتـيـتِ قـد ُنكِـبـوا

أحـزاب لبنان قـد خابت وقـد فشلت
ُ
َـب
فاسـتهـو َل الشـ ُّر واإلبهـام وال ِري ُ

لوال الخيانات ما انحلّت روابطـنـا
غتصب
جاسوس و ُم
أو ح ّق َر الشعبَ
ُ
ٌ

اب لبـنـان غـلـمـانٌ ســياسـ ُتهـم
ُنـ ّو ُ
ـب
الغـد ُر والزو ُر
ُ
والتهـريج وال َكلَ ُ

فـصـا َر لبنـانُ لألشــرا ِر لعـبـتهـم
عِـب
بغـيـر ِه الغـيـ ُر ال يحـلـو ل ُه اللَّ ُ

عُ ــبّــا ُد لبـنـان ُ
ضـالّ ٌل ديـانـ ُتهـم
ُ
ُ
والكذب
ل
والتضلي
والفسق
العهـ ُر
ُ

أبنـاؤه الذعـ ُر والغـوغــا ُء تمنعهـ ْم
َ
عشش ال َه َر ُب
عن ساح ِة الع ِّز فيهم

ُقـضا ُة لبـنـان خصيـانٌ فحـولـ ُتهـم
ُ
الجبنُ
والخوف والتزوي ُر وال َه َر ُب

ظ ّنـوا البطـوالتِ تهـويشا ً وثـرثـر ًة
واستـبعـدوا الـو َّد فيما بـينهـم وأبـوا

أقطـاب لبنان قـد خانـوا رسالتهـم
ُ
فاختـ ّل وانهار ما من أجله انتدبـوا

َ
الدين تـنـويـرا ً يُـ َقـ ّربُهـم
لم يفهمـوا
من رحمة اللهِ ،قد ضلّوا وما اقتربوا

قـد صا َر لبنـانُ في لبنان مغـتـربا ً
وأهـ ُل لبنان عن تاريخهـم غـربـوا

ـسهـم
بأقـبـح الـ َذ ِّم قـد أضحى تـنـا ُف ُ
ُ
تبادل الشـتـ ِم في مفهـومهـم َطـ َر ُب

يا أهـ َل لبنان ال تبـكـوا على وطـنٍ
السبب
إن ضاعَ أو زا َل أنتـ ْم كنتـ ُم
ُ
قومي مقيم في البرازيل
*شاعر
ّ

أضحى واضحا ً انّ الخطة «اإلسرائيلية» في ما يتعلق بالضفة الغربية والتي يعتبرها
االحتالل جزءا ً ال يتجزأ من «إسرائيل التلمودية» ...بل هي الجزء األه ّم في ك ّل األرض المحتلة،
ناهيك عن أنها تمثل من الناحية الجغرافية تغليظا ً للعمق االستراتيجي الضحل الذي كان
قائما ً قبل حرب األيام الستة ،أضحى واضحا ً انّ الخطة تنقسم الى مرحلتين ...المرحلة
األولى هي اإلمساك باألرض والذي نجحت «إسرائيل» في تحقيقه إلى ح ّد بعيد من خالل
االستيطان والتعاون مع سلطة أوسلو في كبح جماح أية مقاومة لذلك قد تطرأ من قبل أهل
الضفة الغربية ،لقد ساعد في تحقيق ذلك التنسيق األمني ،وقليل من البحبوحة في العيش
للسكان ساهم في صنعها الرواتب التي كان يتقاضاها العاملون مع السلطة من قوى أمن أو
قوى مدنية إلدارة الحالة المعيشية.
كذلك ساهمت المفاوضات العبثية الماراثونية من الناحية النفسية باإليحاء بأنّ ح ّل
الدولتين آتٍ  ،وما علينا سوى االنتظار ،رغم انّ الممارسات على األرض كانت واضحة في

اتجاه قتل مشروع الدولتين ،اذ لم يمض وقت طويل حتى غدت الدولة الفلسطينية في مهب
الريح ،وغير قابلة للحياة بسبب االستيطان.
أما المرحلة الثانية ،فكانت وهي حاليا ً في طور التنفيذ وتتمثل في تفريغ الضفة من السكان
الفلسطينيين ،كان في منطقة الالوعي «اإلسرائيلي» تجربة عرب الداخل ،والتي اكتشفت
«إسرائيل» الحقا ً انّ اإلبقاء عليهم في الداخل كان خطأ استراتيجيا ً ألسباب ديموغرافية
لن تك ّرره في الضفة ،فبدأت اآلن بالعمل بك ّل الوسائل لتفريغ الضفة ،من خالل جعل حياة
الفلسطينيين هناك جحيما ً ال يُطاق ،بالنسبة لكال الطرفين ،الفلسطيني و»اإلسرائيلي»،
الضفة هي عقب أخيل ،ان أخذوها راحت فلسطين الى األبد ،وان استرجعناها راح المشروع
الصهيوني الى األبد  ،وأولى خطوات االسترجاع ،طمر سلطة أوسلو تحت التراب.

سميح التايه

اإطالق كتاب «ال�صيا�صة الخارج ّية الإيران ّية» لعبا�س خامه يار
من مركز الدرا�صات اللبنان ّية القانون ّية في كل ّية الحقوق

اأ�صابعنا ال�صغيرة تل ّون العالم..
ور�صة عمل فن ّية في ثقافي الم ّزة

أقامت الفنانة ناديا داود ورشة عمل فنيّة من ّوعة في الرسم واالشغال اليدوية والكوالج بهدف الكشف
عن ملكات اإلبداع لدى األطفال وتحريض مواهبهم الفنية في المركز الثقافي بالمزة مدة يومين.
الورشة التي حملت عنوان أصابعنا الصغيرة تل ّون العالم تحدثت عنها الفنانة داود في تصريح
لـوسائل االعالم ،قائلة« :إنها تهدف إلى تعريف الطفل باألساسيات حيث خصص اليوم األول ،منها
للرسم الحر حتى تتع ّرف على إمكانيّات كل طفل ثم يتم تعليمه األلوان وسيكولوجياتها وتناسبها مع
بعضها ورسم الخطوط».
وتفضل داود أن نترك الطفل يرسم كما يشاء مع لفت نظره إلى ما حوله وإلى الطبيعة ليستقي منها
فيرسم وردة او شجرة او نهراً .فالطبيعة هي المعلم األكبر ،مؤكدة «أنه يمكن تعليم الطفل الرسم منذ
سنواته األولى».
الفنان التشكيلي بشير بشير عبر عن رضاه لما يقوم به أطفال الورشة من تميّز وفائدة وهم يرسمون
ويكسرون برودة الطقس من حولهم ويحاولون إيجاد حالة إبداعية ،من ّوها بوجود صغار متميّزين
سبقوا سنهم برسومهم وبحالة الشغف التي ينجزون من خاللها رسومهم مع ضرورة ترك الحريّة
للطفل في اختيار األلوان والموضوع وعدم تقييده بالرسم بالرصاص أو باأللوان مباشرة ،ألن تركه
كما يشاء يعطي عامال مهما في الحالة اإلبداعية.
عالمي بإتقان مستخدمة
اليافعة رؤى الداالتي التي ترسم منذ حداثة سنها أنجزت «بورتريه» لفنان
ّ
األلوان المائية وبينت أنها تهتم بتنمية موهبتها وتشارك دائما ً بالورشات الفنية لصقلها.
عمار ياسين ،مشارك بالورشة ،رسم الطبيعة والجبال بألوان زاهية وزين لوحته بالعلم السوريّ
وعبر عن سعادته باالشتراك في الورشة ليطور موهبته.
الطفلة نايا دركش التي ترسم األلعاب باأللوان الخشبية عبرت عن فرحها بالمشاركة في الورشة
بجانب أطفال في مثل سنها لتتعلم الرسم والتلوين.

تصدر عن «الشركة القومية لإلعالم»  -صدرت في بيروت عام 1958

دبو�س

الإم�ضاك ثم التفريغ...

نظم «مركز الــدراســات اللبنانية القانونيّة
والسياسيّة» في كلية الحقوق والعلوم السياسية
واإلداريـــة ،برعاية رئيس الجامعة اللبنانية
الدكتور بسام بــدران ،لقاء حــواريـاً ،في قاعة
«كمال جنبالط» في كلية الحقوق في الجامعة
اللبنانية  -الــحــدت ،حــول كتاب «السياسة
الخارجية اإليرانية» للباحث اإليراني الدكتور
عباس خامه يار ،الصادر عن مركز «الحضارة
لتنمية الفكر اإلسالمي».
حضر اللقاء وزير العمل مصطفى بيرم ،رئيس
كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ،ممثل
وزيــر الثقافة القاضي بسام مرتضى الدكتور
فواز كبارة ،ممثل السفير اإليراني محمد جالل
فيروزنيا المستشار السياسي في السفارة علي
أصغري ،النائب علي فياض ،النائب السابق
زاهـــر الخطيب .ممثل نائب رئيس المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ علي الخطيب
الوزير السابق عدنان منصور ،ممثل شيخ عقل
طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى
أسامة ذبيان ،مطران السريان األرثوذكس جورج
صليبا ،مسؤول العالقات اإلعالميّة في حزب
الله محمد عفيف ،مستشار وزير النقل الدكتور
قاسم رحال ،رئيس مجلس أمناء تج ّمع العلماء
المسلمين الشيخ غازي حنينة ،الملحق الثقافي
للجمهورية اإلسالمية االيرانية في بيروت محمد
رضــا مــرتــضــوي ،رئيس جامعة «المصطفى
العالميّة» في بيروت الشيخ مهدوي مهر ،عضو
المكتب السياسي في حركة أمل حسن قبالن،
عضو المكتب السياسي في الجماعة اإلسالمية
الدكتور وائل نجم ،مدير كلية الحقوق الدكتور
جهاد بنوت ومدير الدراسات في مركز «الحضارة
لتنمية الفكر اإلســالمــي» الشيخ محمد زراقــط
وشخصيات سياسية وحزبية وديبلوماسية
وأكاديمية وثقافية وإعالمية وطالب.

ممثل بدران

بعد النشيدين اللبناني واإليــرانــي ونشيد
الجامعة اللبنانية وكلمة لمدير اللقاء الدكتور
وســام اسماعيل ،تحدث عميد كلية الحقوق
والعلوم السياسية واإلداريـــة الدكتور كميل
حبيب ممثالً بدران عن «أهمية هذا الحدث العلمي
واألكاديمي» ،مشيرا ً إلى أنّ «الجامعة اللبنانية
مفتوحة لك ّل النقاشات والحوارات».
وقـدّم مداخلة نقدية عن الكتاب ،داعيا ً إلى

المدير اإلداري
نبيل بونكد

«إعادة قراءة تجربة العالقات العربية ـ اإليرانية
وتطويرها».

منصور

وتحدث منصور عن الكتاب ،مؤكدا ً «أهمية
مــا تض ّمنه مــن معلومات للتعريف بالنظام
السياسي في إيران ورؤيتها على صعيد العالقات
الخارجية».

ملي

مــن جهته ،أشـــاد رئــيــس مــركــز الــدراســات
القانونية والسياسية في كلية الحقوق الدكتور
أحمد ملي بـــ «قـــدرات الــدكــتــور عباس خامه
يار العلمية والفكرية» ،واصفا ً إياه بـ «الرجل
المتصدّي في اإلطار األكاديمي للمهام الصعبة».

خامه يار

وعــرض خامه يــار «أه ـ ّم األســس التي تقوم
عليها السياسات اإليرانية الخارجية» ،معتبرا ً
أنّ «الحديث عن أيّ جانب من الثورة اإلسالمية
في إيران من دون الحديث عن الخلفية الثقافية
والدينية والحضارية سيكون أمرا ً ناقصاً».
وأشار إلى أنّ «هناك أسبابا ً تاريخيّة عميقة
دينية وثقافية أدت إلى بروز الخطاب اإلسالمي
المعاصر ،ومن دون معرفتها ال يمكن قراءة هذا
الخطاب قراءة صحيحة».
وشدّد خامه يار على أنّ «إيران في احتضانها
لــإلســالم لــم تتخ َّل عــن هويتها وحضارتها،
واعتنقت اإلسالم بصدر رحب ألسباب معروفة
ولــشــعــارات المسلمين الفاتحين ،العدالة
االجتماعيّة والمساواة».
وأوصى بـ «ضرورة مطالعة كتاب الخدمات
المتقابلة إليران واإلسالم ،هذا التمسك بالهوية
القومية من خالل األدوار األساسية التي كانت
لــألدب الفارسي على مــدار التاريخ ،والتي لم
يفقدها حتى يومنا هــذا والــذي أثــر كثيرا ً على
نظامه الجديد وحكومته اإلسالمية».
وأشار الى انّ «جدل الهوية اإلسالمية إليران
وهويتها القوميّة أنتج جملة في التنويعات
الحضارية على مدى التاريخ اإلسالمي .فدستور
الجمهورية اإلسالمية ومنظومة عالقاتها الدولية
وسياستها الخارجية ناتج عن هوية جامعة
للفكر اإلسالمي اإليراني المعاصر .وهذه الهوية
الجامعة هي نتيجة دمج السلطتين السياسية
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والدينية ،ودراســـة هــذه الهوية بحاجة الى
دراسة االتجاهات الثقافية والفكرية والسياسية
واالجتماعية للقرون األخيرة والتاريخ المعاصر
إليران».
وقـــال« :إيــــران منذ العهد األمــــوي ،كانت
مهدا ً للحركات المعارضة المتتالية ،للحكم
وللدكتاتوريات واالحــتــالل والــغــزوات .بين
القرن الثالث عشر والخامس عشر للميالد قامت
ثورات كان خطابها الرئيسي مناهضة االحتالل
المغولي .وال ننسى النزعة االستقاللية للشعب
اإليراني عبر التاريخ ،وال ننسى بــأنّ الشعار
األول للثورة كان االستقالل والنزعة االستقاللية
والحرية».
وعرض خامه يار لظهور شخصيات مبدعين
كتاب أمثال :فارابي ،أبو ريحان البيروني ،عمر
الخيام ،اإلمام أبو حامد الغزالي ،السهروردي،
نصيرالدين الــطــوســي ،الــفــردوس الــرومــي،
سعدي ،حافظ ،ناصر خسرو ومال صدرا ،أثرت
بشكل كبير على مجرى األحداث .إيران بثقافتها
وبعطائها ،التقت مع الحكم العباسي وأوجدت
الحضارة اإلسالمية الكبرى فكانت بالد فارس
الحاضر األبرز».
وعن الصعوبات التي واجهته في بحثه أشار
خامه يار الى «ندرة المصادر وحداثة التجربة
وجدة القيَم الحاكمة للسياسة الخارجية والدور
اإليديولوجي البارز في صنع القرار عند القيادة
في هذه الفترة الزمنية بالذات والمليئة باألزمات
الكبرى واألحــداث المتسارعة محليا ً وإقليميا ً

المديـر الفنـي
محمد ر ّمـــال

ودولياً ،واالنهيار السوفياتي والنظام العالمي
الجديد في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ
السياسي المعاصر لها».
وأوضح أنه حاول أن «يشرح في هذه الدراسة
البنية المفاهيمية للسياسة الخارجية اإليرانية
فــي العهد الــجــديــد ،عــن الــمــرتــكــزات األســاس
للنظام ،األهــداف والمبادئ األســاس لعالقاتها
الدولية ولكيفية وهيكلية اتخاذ وصنع القرار في
السياسة الخارجية».
وتطرق الى «النظريات والرؤى المختلفة في
السياسة الخارجية اإليرانية وعالقاتها الدولية،
بــدءا ً من االتجاه القيمي المبني على األصولية
الدينية والساعي الى إقامة المجتمع اإلسالمي
الموحد والعالمي واالتــجــاه الــى بناء الدولة
ّ
النموذج او نظرية أم القرى».
وختم« :أريد أن أسأل بك ّل وضوح وشفافية
ومــن خــالل دراســتــي للعقد األول للسياسة
الخارجية اإليرانية ،هل تغيّرت هذه السياسة
في العقود التالية والثالثة األخيرة؟ ومدى هذا
التغيير؟ أتــرك هــذه اإلجابة والتقييم للقارئ
الكريم وأتص ّور من خالل هذا التقييم ،يستطيع
ان يحصل ويفهم الفارق الكبير وربما االستثنائي
بين الثورة اإلسالمية وباقي الثورات في تاريخنا
المعاصر ،ومن خالله يستطيع أن يستشرف
المستقبل لهذه الثورة ومحيطها اإلقليمي».
ثــم شكر خامه يــار لـــ «الجامعة اللبنانية
احتضانها هذا االحتفال».
وفي الختام ،ت ّم إطالق الكتاب والتوقيع عليه.
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